
DAVID AND SYLVIA STEINER YIZKOR BOOK COLLECTION 

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY 
NO. 14396 

Michalovce Memorial Book 

Sefer Mikhalovtsah veha-sevivah 

 יש
THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY -NAIIONAL YIDDISH BOOK CENTER 

YIZKOR BOOK PROJECT 

NEW YORK, NEW YORK AND AMHERST, MASSACHUSETTS 



THE STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY PROVIDES 

ON-DEMAND REPRINTS OF MODERN YIDDISH LITERATURE 

©2003 THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY AND 

THE NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER 

MAJOR FUNDING FOR THE 

YIZKOR BOOK PROJECT WAS PROVIDED BY: 

Harry and Lillian Freedman Fund 

David and Barbara B. Hirschhorn Foundation 

David and Barbara Margulies 

The Nash Family Foundation 

Harris Rosen 

David and Sylvia Steiner 

Ruth Taubman 

Original publication data 

TITLE Sefer Mikhalovtsah yeha-sevivah / ba-’arikhat Mordekhai Ben-Ze‘ev (Mori 

Parkash) 

IMPRINT [Tel Aviv] : Va’ad yots‘e Mikhalovtsah be-Yisra "el, 1969. 

DESCRIPT 240, 64, 103 p. : ill. ; 25 cm. 

SUBJECT Jews -- Slovakia -- Michalovce. 

Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Slovakia -- Michalovce. 

Michalovce (Slovakia) -- Ethnic relations. 

ADDÍL NAME Ben-Zeev, Mordechay. 

ADDÍLTITLE Book of Michalovce. 

THIS BOOK MEETS A.N.S.I. STANDARDS FOR 

PAPER PERMANENCE AND LIBRARY BINDING. 

PRINTED IN THE U.S.A. 



Provided by the Library of Congress 

Pubic baw 42) Program 

+ 7 

| | 

Py |דומל  
% 
% % 

 4 קלוז



Ta 932999 



19Dהביבסהו הצבולאכימנ  

 תכירעב

 (שאקרפ (AAD בא%-ןב יכדרמ

 לארשיב הצבולאכימ יאצוי דעו :רואל איצוה

 1969 רבמטפס ל'שת יורשת



 דרא ןועדג

YTדלפנוא דוד  

TWNציבונב ' 

 לי'ז גלבזלב והילא

 רגארפ-דנוב .ג השנמ

 ןייטשדלוג רדנסכלא ר''ד

 ךייר-סואבנירג הנוליא

 סואבנשריק-ינבדבוד השמ

 רגנילה ןימינב

 ל''ז רגרבנייו (שודא) והילא

 VID עבשילא

 (Ya) סקופ הרש

 טסריפ הירא

 טסריפ ןיטרמ

 רלסק (קיציא) קחצי

 אריפש יבצ

 לאומש-ןג ץוביק ,קנרפ ןד

 םוחנ-ןב לאינד

 ןייטשנרוב ןרהא

 ביבא-לת ,7 בגנה 'חר ,הקיפרגואינ

 ביבא-לת ,י'יטספוא,, היפרגוקניצ

 NAN ,2 לצרה ,''רדנסכלא,, 1019

 : תכרעמה תדעו

PL 480 
me 

A % 

2 
 (תמ :7

6 - 

5 

 : יפרג בוציע

 : הנקתהו ןונגיס

 : סופד

 : תופולג

 : הפיטעה םוליצ



101 

115 

 : ןכותה

 רפסה סע :(שאקראפ ירומ) באז-ןב יכדרמ

 הליהקהו ריעה

 הירוטסיה יקרפ -- הצבולאכימ : רגנילה ןרהא

 הישיאו היתודסומ ,היתודלות ,הצבולאכימ תליהק : דלפנוא דוד ר''ד

 הצבולאכימ ידוהיל די :שנס עבשילא

 לארשיב םאו ריע ,הצבולאכימב תדה ייח :'ץיבודיוד בקעי לארשי

AM NII" 

 ונידמלמ : (טדראהנייטש) ונטס רודגיבא

 (לסעג הווקמ סאד) הווקמה בוחר :(ואלב) בהל בד

 היסנמיגב םינשה :ימלת םהרבא ר''ד

JINNיבא תיב :יבוניטרמ  ANIAהנלוד  

 DIVO שיא לש וייח רופיס :ימלת םסהרבא ר''ד

 רעונה תועונתו תימואלה היחתה

 הצבולאכימב "רמושה המידק,, דוסיי : אריפש יבצ

 הצבולאכימב ''ריעצה ,WW ןק : (שאקראפ) באז-ןב ירומ

 הצבולאכימב Wma תודלות : רגנילה ןימינב

 הצבולאכימב תיתדה תונויצה :(םואבנטסק) תשק אביקע

 ''וויצ-ילעופ,, : (סואבנשריק) ינבדבוד השמ

 "ריעצה רמושה,, ןקב :רוגרג טחאי

 הרובגהו האושה

VTןמלטימ רדנסכלא  : INIAומיחרו  

 הכוראה ךרדב :ל"ז רוגרג בד

 יעוצקמה רפסה-תיבב םידימלתו םירומ : ןייטשדלוג רדנסכלא רייד

 תנקורתמ ריעה : רוגרג טחאי

 תונבה תא םיאיצומ :שנס עבשילא

 םירוסיב אלא (WIP לארשי-צרא PN :ימלת ONAN ר''ד

 ץיוושואמ בתכמו הרושב : רוגרג טחאי

 לפואמ תוצוצינ : (טדראהנייטש) ונטס רודגיבא

 הינשה סלועה-תמחלמב הצבולאכימ NAP : ןייטשנרוב ןימינב

nyקרב  Madהצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב לע :רלסר  



118 

126 

128 

129 

132 

134 

135 

151 

194 

196 

197 

197 

199 

201 

203 

205 

206 

215 

216 

227 

231 

232 

233 

234 

236 

238 

239 

240 

 בוקל JIN : טסריפ ה'זאינק לימא

 טחמה : שנס עבשילא

YTזוכיר הנחמב תוררובל אשונ -- לצב : ןייטשדלוג רדנסכלא  

 ןופצמה תוחילשב :ימרכ היטק

 הינעוצה : שנס עבשילא

 mya הרייעה : גיטריבג יכדרמ

 האושה יללח

 ''החפשמל רנ,, רודמה

 םיקידצה ו'למ TAN -- ןייטשדלוג לדיי 'ר :ןייטשדלוג .א רי'ד

 םיבווק תחצנהל ףד -- 'רוכוי,

 לארשיל הנגה אבצ יללח

 הליפת : הצות

 ל''ז ןנער (הל'קנעי) apy : ימענ

 תוללוצ שיא בקעי :רורד ףסוי

 תרופ תידוהיו לרק דוד ןב (ימוט) בוד

 (םואבנטסק) ןומרע סכלא

 לארשיב ורטפנש הצבולאכימ ינב

 הטילפה תיראש

 םישרוגמה לש םבוש :ה'זאינק .5 לימא

 םיצאנה תועווז לע ונריע תב לש התודע

 (ייוילפמו ךנמלא,, ךותמ)ה אושה תפוקתבו המחלמה ברע -- הצבולאכימ

 ברעמהמ ''התמומ,,ה :(טדראהנייטש) ונטס רודגיבא

pay onan (ואלב): and בד 

YTיממע ןיד-תיב לש טפשמה סכ 99 :ןייטשדלוג .א  

 Donn תא ונל וויצ םתומב :שנס עבשילא

 ןוגראה לש יצראה דעוה MAN תומש

 הביבסהו הצבולאכימ יאצוי ןוגריא תלועפ לע : 'ץיבונב (רוטרא) רשא

YTןייטשדלוג .א : VTהביבסהו הצבולאכימ יאצוי לא :דלפנוא .ד  



OYר פס ה  

 .ונריע ישודקל הז החצנה רפס ,וקיה ונריע-ןב ,ךל םישיגמ וננה הדערבו טטרב

 ,היתועווזו האושה תורוק תא יברימ יוטיב ידיל איבהל ,ונתוחילש תא אלמל וניסינ

 .ונתליהק תא ותירכהו וניריקי תא ודקפש

 תא שדקלו תולעהל ,ריעזממ טעמ ליכמה ,הז עונצ רפס לש וחוכב אהיה

Dtםיברועמ וניתושגר ונומכ ךומכ 20 . NNNונאבהו ונתלוכי בטימכ ונישע : ונעדי  

 .םויס ידיל הז עצבימ

 זאמ הצבולאכימ תליהק לש היתודלות תביתכ תא םילשהל ונידיב הלע אל

 ונילע היה ,ונתליהק Np לע םהב יוצמה לכ םיכזנגה ןמ תולדל ידכ .הדסוויה

 ,טשפאדוב ינויכואל תישפוח השיג ונל ןתניתש דע ,"םיגלשה תרשפה,,ל תוכחל

 -תלועפל סייגל ונתלוכיב היהיה זא םגו .הצבולאכימו הצישוק ,הבאלסיטארב

INNוניתויורשפאו הרצק ונדי וסישורדה םיעצמאהו םישנאה תא תאזכ תידוסי  

 .ונא ונרודב הונרכהש יפכ הליהקה תחצנהב ,אופיא ,ונקפתסה .תולבגומ

wonלארשי רמ ,ונריע-ןב שיא בבודל ונדיב הלע ןורחאה עגרב  APY?ציבודיוד ', 

 ןטקה שרדמה-תיבב ,''זיולק,ב ודימתהש םינדמלו םימכח ,הרות-ילודגל דופסיש

 תוליל ושעש םיברה לכלו ,וחשה תולע DY הליל-תוצחב ,םוי-יברעב לודגהו

 רוביצ .סתיבבש תומא 'דב תקלודה תיששעה וא רנה רואל הרותה לע םימיכ

 הריווא הרשיהו הליהקב הבחר הבכיש לע ומתוח תא קפס אלל עיבטה םידמולה

 .הרייעבש רעונה ינבמ םיבר לע הרות דומיל לש

TNדמע הטילפה-תיראש ןיבמ רפסמ-יתמ  NID ONDסנורכזמ תולדל שפנה  

 ןיא ןאכ םג ןכ לע ;וז םימיא-תפוקתב םהילע רבע רשא תא בתכה לע תולעהלו

 ךכ בטומ ילואו .היאר ידעמ ונלביקש טעומב ונקפתסה .ידמ הבחר העיריה

 .לארשי תודלותב רפוסי דוע ראשהו

 ןיב יחה רשקה שמשל ,ונרוד ינב םכש לעו ונמכש לע תצבור הדבכ תוירחא

 איה MNT לכו תקחוד העשה .ונירחא םיאבה תורודהו ונינב ןיבו וניתובא

 ,תמלשומ תינכותלו תיתורפס הריציל WINN אל .ונינפ תולודגל אל ןכ לע .ונירכועב

 .לאוג ןהל אצמיי יתמו םא עדוי ימ רשא

 תא ובתכ םירפוס אל .גישהל ןתינב םא יכ םלשומב אל ,אופיא ,ונרחב

 בטימכ DIN ונתאמ דחא לכ ,וב עקשוה בוט ןוצר NAN FN ,הזה רפסה

 ,םישנאל ןכ יוטיב תתל ןוצרה שגרומ -- רופיס לכב ,הלמ לכב .ונורשכו ותלוכי

 ונסנכהו לבוקמהמ תצקמב ונגרח ילוא .הז החצנה לעפמל םורתלו ,תוערואמל

 ומגרותש ,שנס עבשילא ,ונריע-תב הלוגדה תררושמה לשמ any בר תומישר רפסמ

 .תירגנוהמ

 םינש ךשמב TWIT יובחמ AND ופריצו וכרע ונתליהק ישודק תמישר תא

 ,תורצחה ,תובוחרה יפל ונריע ישנא תא םסנורכזב תולעהל וצמאתה On .תודחא

onanםשל רבעשל הצבולאכימ יבשותל תומישרה וחלשנ רחאו ,תוחפשמהו  

 רמוחה לכ OY .ןולאש םג אצוה רפסה תספדהל ךומס .םיאולימו תופסוה



 ינבדבוד NWA ,ןייטשדלוג רדנסכלא WT ,'ץיבונב AWN ונירבח (Wty לבקתנש

 המישרה תא  ומילשה םילמנ תדובעבו wa ולמע AWN ASOD קחציו

 .סופדל הורישכהו

 לש לילב טלש הצבולאכימב .ופסה NAV תלאשב OF ונטבלתה הברה

 םירשעה תונשמ ריעצה רודה ; תירגנוהו תינמרג ,שידיא רביד קיתווה רודה .תופש

 רבעמ לא םירגהמה ; תיקאבולסה -- וידומיל תפש תא ולא תופש לע ףיסוה

 סלוכ ושכר DIV לארשיל הטילפה-תיראש Noy OI ,תילגנאה תא -- םסימיל

 עיפוי רשא רפסש ,תכרעמה הטילחה תאז תואיצמ חכונ .תירבעה הפשה תא

 תונברקל החצנה רפסש ,היה רורב .תירבע ולוככ ובור בתכיי לארשי תנידמב

 תאז םע .תינמרגה הפשב בתכיי אל -- הטילפה תיואש תאצוהב סיצאנה

 תיובע םיארוק סניאש הלא ?OY ,תירגנוהבו תילגנאב םימצמוצמ ONT ונפסוה

 .החילסה

 .הז ונלעפמב ונל ורזעו ונודדוע WN ונידידי לכל ונתדות תא עיבנ ףוסבל

 NIT רמ ,ףייטש תיבל לאבוד .ב תרמ ,גרבנירג .ל רמ ,ןאלאג רמ ונידידיל הדונ

 ;הדנקב (טדראהנייטש) ונטס רמ ,ןמסורג רמ ;תירבה תוצראבש ץואווש סיאול רמ

 רודמה תא ןנגיסש ,םוחנ-ןב לאינד רבחה רפוסל ;היגלבב ץואווש ןמוה רמ

 רדנסכלא ר''ד ונידידיל ; ילגנאה רודמה תכרוע ,ןמכור-ןזור ANA תרמל ;ירבעה

 ציבובוקעי לאומש ונרבחל הדונ ןכ .ירגנוהה רודמה יכרוע ,םוח קחציו ןייטשדלוג

 בוציעה לע לאומש-ןג ץוביקמ קנארפ ןד רבחל ,םזוכירו םימולצתב לופיטה לע

 : ןורחא JINN ,םיילארשי-םייאקירמא Wd ילעפמל ; הפיטעה ןונכתו יפארגה

 תא ונב ןתנו רפסה תאצוה תא ונילע ליטה רשא ,הצבולאכימ יאצוי דעוול

VINגיוסמ יתלבה . 

 (שאקראפ ירומ) באז-ןב יכדרמ לאומש-ןג ץוביק



 הליהקהו ריעה

.Nהיווטסיה יקרפ -- הצבולאכימ  

.aהיתודסומ ,היתודלות ,הצבולאכימ תליהק  

 הישיאו

2dהצבולאכימ ידוהיל די  

 לארשיב (ON ריע ,הצבולאכימב תדה ייח .ד



 הירוטסיה יקרפ -- הצבולאכימ

 ,םורמ אנדרוהאש ,רבשנ באכמ ,ןלוק ! אניהריש ,הריש,

 — Syn DV NY ON ,הלעמל OV והשקב ,שקב

 ,ןורחאה ידוהיה לע רישת םיריש-ןורחא ..ול הרישו

 י...לסחו -- ונניא ,רבקנ אל םג ,תמ NIN PN אוה

 | וס לנ צ ק ק ח צי

 הינשה םלועה-תמחלמ רחאל הצבולאכימ יתדלומ ריעב הנורחאה םעפב יתרקיבשכ

 ? ונריע תודהי ןכיה :ןוגיו באכ תשגרה ינורג תא הקנח ,היתוביחרב יתכלהתהו )1945(
 הבשי הכיא .תיחשמה ןטשה תובקע תא יתיאר רבכ האושה ידירש םע יתשגפנ רשאכו

TTIראשיהל יתלוכי אל ...ריעה  yorתא דימתל קתנל יתטלחהו הז םיאפר קמעב בר  

 .יתדלומ ריע םע רשקה

 ץרובאל רהנה לש ותפש לע תנכוש ,םיבשות 16,000-כ התנמש ,הצבולאכימ ריעה

 םתוא תרשמו םירפכ רפסמ אוה רבוע וכרדב .הסיטל ךפשנו םיטאפראקה ירהמ עבונה

 רצי םעפ .םירחא םיכרצלו האקשהל םימ קפסמ ,הצבולאבימ תא תרשמ אוהש ךרדכ

 .ינארא'צומ רפכה OVA דע ארקנ המש byw ,(תירגנוהב ,רא'צומ) הציב וילותיפב רהנה

 הווליס) תובע רעי הביבסב ערתשה רבעבש ,ךכל תויידע שי םיירוטסיה תורוקמב

 ןטק רעי יוצמ" היה ריעה לש יחרזמה הדיצב .ונממ Mw קר ורתונ םויכש ,(הנגאמ

 ."המודאה התקיבה רעי,, -- רעיה AWD ww לעו ,םודא תיב וכותבו

 רוזיאב הנושארה תובשייתהה

 הפוקתב רבכ הז רוזיאב תובשייתה לע ונא םידמל םייגולואיכרא םיאצמימ ךותמ

 םיאצמימ השימח םישמשמ הזנורבה תפוקתב ןאכ םדא-יבושייל תוייודעכ .תירוטסיהרפה

 ולגתנש םידכו ןזרג ,קנעל ושמישש םילוגע םיזורח םהו הזנורב םייושע םייגולואיכרא

 .טשפאדובב ימואלה ןואיזומב ולא תיילגת תונכושמ םויכ .ריעב עודיה "קדארה,, רהב

 רפסמ .ירוטסיהה עקרב own רוקמ popaxt San. לש ותריב איה הצבולאכימ ריעה

 תבישי םש ובשייתהו ץרובאל רהנה לש ופוחל םהידודנ ךרדב ועיגה םייבאלס םיטבש

 לש ומש ןאכמו (תיקאבולסב ,םָאז) טיטמ תוריט ond ונב םנוחטב תא ססבל ידכ .עבק

 .ןילפמִאז :רוזיאה

 הצבולאכימ לש המש רוקמ

 הדנָאו .א לש איה NNN הסריג :תונוש תוסריג שי הצבולאכימ own רוקמ לע

 "לודג,, היה ויוניכש ,לאכימ DVI ןב היה דלונייר ףארגל :ןילפמָאז רוזיא לע היפארגונומב

 ךלמהמ ברקב ותרובג לע הרקוה תואכ ץרא-תלחנ לביק ויבא .(תירגנוהב ילאהימ-י'גאנ)

 ריעה הארקנ ומש לעו לאכימ ונבל שירוה וז הלחנ .1056 תנשב ןושארה הלב ירגנוהה

 .הצבולאכימ

 ףודרל ולחהו הלייא ואר ,דיצל ואצי םירוחב רפסמ יכ ,תרפסמ תיתדגא הינש הסריג

 אוצמל ולכי אל ,הכישחה הדריש ןוויכ .הלילה תדר דע ,םלש oe ךרא ףדרימה .הירחא

 רהנו הירופ המדא לש םידי-בחר רוזיא םהיניעל הלגנ רקובב .םש ןולל וראשנו םכרד תא

 רוחב אוהו לאכימ היה ומשש ,םהמ דחאו ,םביל תא שבכ רוזיאה .הבר הגד תצרוש ובש

 .רוזיאל תינש םאובב ןמיסלו ןורכז-תואל ,ןולא ץע עזגב ונזרג תא עקת ,שפנ"זע



wanדוסייל הנש 900 תואלמל ,1956 תנשב הצבולאכימב אציש תע-בתכ ידיל  

 ,הז לבחב םידוהיה םיבשותה תא תעה-בתכב םיריכזמ םניא םירבחמה ינש יכ םא .ריעה

 ךלמה לש ונמזב רבכ םידוהי ואצמנ התביבסבו הצבילאכימבש ,שיגדהל ןוכנל ינא האור

 תורשימב םידוהי קיסעהש םושמ ,רויפיפאה ידי-לע םרחוה הז ךלמ .ינשה הלב ירגנוהה

 -והכל םידוהי any תונמל sop אלש ,עבשנ 1233 תנשבו ךלמה ענכנ ףוסבל .תויתלשממ

 | .ותכלממב תונ

 תודלות רקחב וקסע ,רבעשל הצבולאכימ יבשות הארנכ םהיניבו ,םינוירוטסיה רפסמ

banיאראטס ליצאה לש יתחפשמה וכזנגמ טרפבו ,תורוקמה ןמ .ותריב ריעו ןילפמָאז  

 .תיקאבולס היסולכואב -- תיעישתה האמב רבכ סלכואמ זיה הז ץרא-לבחש ,םידמל ונא

 ימיבש ,תורוקמב םיאצומ ונא (1038--1001) ירגנוהה ןושארה ןאפטס לש ונוטלש ימיב

 .ןילפמַאז OWA םג רכזנ ןהיניבו ,תויזוחמ תוריט היקאבולסב wa ונוטלש

 ןתינ הז םשש ,עבוק ,"הצבולאכימ לש המשו היתודלות לע,, ורפסב ,סאקוב ץנרפ

 סונגאמ : תיניטאלב ,ילאהימ-י'גאנ ירגנוהה םשה םג הזמ ; לודגה לכימ הדסיימ ow לע הל

 | | .לאכימ

 וטלש םיכרותהש ןמזב ,ךליאו 1526 תנשמ יכ ,תוירוטסיה תודועתב םיאצימ ונא

 ונריעב ובשייתהו ינמותועה ןוטלשה יחטשמ םיבר Ewe ורגיה ,(1686--1526) הירגנוהב

 רחאל םג הצבולאכימ ריעב וראשנ OTD .יכרותה בוחרה תא WN םירכוז .התביבסבו

 .החותיפבו התלכלכב בושח םרוג וויהו הנממ םיכרותה תאצ

 תוכז לוראק ךלמהמ ,הצבילאכיממ סוידנארואיל לש qa ,יארוי לביק 1312 תנשב

 םילקתנ ונא רוקמ ותואב .ראווגנוא זוחמ םע לבוג ץרובאל רהנהש םוקמב סכמ תובגל

 הצבוקדּוב ,הצבוקאר ,הצבושידזופ ,ינארא'צומכ ןילפמַאז זוחמ ירפכ לש תומש הברהב

 .דועו

 .ונריע לש הירוטסיהה רקחל ירקיעה רוקמה אוה יאראטס ףארג לש יתחפשמה ךזנגה

 תעבוק ילא תוירוקמ תודועת לע ךמתסהב .1396--1234 םינשה ןמ ןה תונושארה תודועתה

 לש רצבימה יכ ,הצבולאכימ לש היריטסיהב טורטורפב הקסעש ,הבופוזד הנלוי רוספורפ

 לש ואבצ ידיזלע הירגנוהל בשוהו םינלופה ידיזלע 1473 תנשב שבכנ הצבולאכימ

 ,וכרדב הצבולאכימב 1773--1770 םינשב חראתה ינשה ףסוי רסיקה .ןיברוק סאיתאמ

 ףארג לש יתחפשמה ךזנגה תפטעמ לעש ,ריכזהל םג ןיינעמ .ותכלממ ירוזאב וירויס תעשב

 ףארגו הצבולאכימ : (תירגנוהב בותכ) םשה תחת הצבולאכימ לש למסה אצמנ יאראטס

 -1887 טשפאדוב ,יאראטס תחפשמ לש ךזנגה ,יאראטס

 ורבוחש תורחא תודועתו 1396--1234 םינשהמ תובושח תודועת ליכמ ןושארה קלחה

 הצבולאכימ הארקנ הרשע-םיתשה האמב יכ ,עבוקה ,ראואלימס ו ןוירוטסיהה ידי-לע

 "קדארה, רה תא ןוירוטסיהה ריכזמ רפס ותואב .ילאהימ'גאנ ,לאהימ'גונ : תומשב

 םוקמכ םג אלא םילויטל ילידיא םוקמכ קר אל ונריע יבשותל בטיה עוהיה ,(רטמ 164)

 :תירגנוהה הפשב ּוא "הקרוריג סנומ,, םשב עיפומ אוה תורוקמבו ,ידוהיה ןימלעה-תיב

 תואמב OPN םיבושייכ רפסב םירכזומ הצבולאכימ זוחמ ירפכ םג .ה'גאה-הקרו'ג

 .דועו ה'גובוז ,הנניו ,הצבושידזופ ,הנסל ,הצבוקנאלס ןוגכ ,הרשע-עבראהו הרשע-שולשה
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 ונל שי הצבולאכימ לש םילוחה-תיב תודוא לע תונושאר תועידיש ,ריכזהל םג יאדכ

 זוחמ לכב דיחי היהו ,טושפה םעה תומורתל תודוה דסונ םילוחה-תיב .1773 תנשמ

 קינשה םלועה-תמחלמ ןמזב .תוחתפתה לש םיבלש הברה רבע הז םילוח-תיב .ןילפמָאז

 לש רבעשל דימלת ,הרוקוק .ד ריד ישאר אפורכ וב שמשמ (DVI ,ץפוש הירחאלו קוזינ

 .הצבולאכימב ןוכיתה רפסה-תיב

 הלכלכ

 תירקיעה הביסה .ריעה לש התלכלכב בושח םרוג םידוהיה וויה ,ליעל ןיוצש יפכ

 ובלתשה ןכל ,תואלקחל תינפל ולכי אל -- המדא-יחטש םתושרל ודמע אלש רחאמ : 755

 .דועו הרחסב ,היתורישב ,ריעה לש החותפה התלכלכב

 הבאש ריעה .תוידוהי OPA ויה יאנוטיסה רכמימהו רחסמה יקסע Sow ,ןייצל רשפא

 ויה םידוהיה יקסע .תונשדו תיירופ תומדאב הנייטצהש ,תיאלקחה הביבסהמ התייחמ תא

 ,םירגסמ ,םירגנ ,םירלדנס ,םידפר ,םיפוא ,םיטייח ,םירפס הב ואצמנ .םינווגמו םיבר

 .תונוטיסבו תונועמקב םיכרצימל תויונח ילעב ,םימלצ ,םינעש

 ףנעב התיה ,תוידוהי םידיב םבורב םינותנ yaw ,רחסמלו תוריעזה תוכאלמל דוגינב

 -ויגלה קנב :וז הנומת אוצמל רשפא ןאכ .םואלהו דמעמה יפל הדרפהו הקולח תואקנבה

 .ן(גנאל :ולהנמ) ןוכסחל יממע קנב ;םירכיאה קנב ;יקאבולסה קנבה ;הרטאט קנב ;תונ

 .(דלפנרַא :ולהנמ) ידוהיה קנבה ; (ושיל קילג) הבונאדה קנב

 ןיד יכרוע

 ;ר"הצה תלהנה ר"וי ,רלגירב ףסוי ר"ד ;תידוהיה הליהקה ר"וי ,רלגירב סכאמ רייד

 ;רלסק ר"ד ;ינוויא רד ;יול ר"ד ;ץראב ונתא אצמנה ,קיתו ינויצ poy ,ןייטשדלוג רייד

 םלוכ) ץראב ונתא אצמנה דלפנרַא ר"ד ;וגיר ; דלאוונירג ר"ד ;רודיו ר"'ד ; קילג רייד

 .(םידוהי

 םיאפור

 רדיו ר"ד תא ןייצל שי הז חטשב םיצולחכ .םידוהי םבור ויה ,ךרעב ,1938 תנש דע

 ותונוכנבו יבבלה וסחיב ,ינוריע אפור היהש ,ןמטוג ר"ד עדונ דחוימב .ןמטוג 9771

 -ורד ויהש תופורתה תא ופסכב שכר םג אוה .םיינע םילוחל טרפבו ,םילוחל רוזעל דימת

 ינויצ ןקסע ,ןמיונ ר"ד ;ילוה ר"ד תא ןייצל שי ונריעב םיאפורה ראש ןיב .םהל תוש

 .הדבז רייד ;יקסניבירג רד ;ךייר ר"ד ;גנאל 9/77 ;קיתו

 תחקומ-יתב

 ויה (תונרותב היסולכואה תא ותרישש) השולשו םידוהי ידיב ולוכ היה הז ףנע

 .רגנידלב רטסיגמ ;ץאר רטסיגמ ;יטלק רטסיגמ :םהו ,ונריעב

 םייניש יאפור
 ר"ד ;ונבו לול ר"ד :בוטל םירוכז .םידוהי ידיב ולוכ היה ,ומדוקכ AIA ףנעה

 .םייניש אפרמ ,יראה ץראווש ; םייניש אפור ,דלאוונירג

 ןולמ-יתב

 דבלמ ,הכרד ורבע דורוה'זואו הצישוק ןיב ךרדה םא לע ריעה לש המוקימ לשב

 תויזוחמה תויושרב pay םהל maw םישנא ,תשורח-יתב ינכוס םג ,בר רפסמב םיריית
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 :םיישארה ןולמה-יתב ושמיש םהלו ,ןוסכיא תומוקמל וקקזנ הלא לכ .ריעב ואצמנש

 .(תבכרה תנחת די-לע) רגנילק לטוה ; קיב יטאלז לטוה ;דנארג לטוה

 הישעת

 -יתב רפסמל טרפ ,תבחרנ הישעת וב החתפתה אל רוזיאה לש יאלקחה ויפוא לשב

 םויה .הצבושידזופ ךומסה רפכב הקימארק רוצייו ,םינבלל ,םירמשל ,הריבל -- תשורח

 .יקאבולסה רולקלופב לקשמו תועמשמ לעב השענו הז ףנע חתפתה

 הרובחת

 -יאה תא ושמישש ,תולגעב רקיעב הרובחתה הלהנתה ,ךרעב ,םישולשה תונש דע

 הלוכ התיה ריעה .דיריה םוי היהש ,ישיש ימיב רקיעב ,ריעל םהיתורוחס תלבוהל םירכ

 התיה תובכרה תשר ."בוט לכ,, תוסומעה תולגעה דבכנ םוקמ וספת הבו ,םייח תקקוש

 .ריעה זכרממ הקוחיר לשב םילכורה תא שמשל הלכי אל תבכרה תנחתו ,תמצמוצמ

 וליג םישולשה תונשב .ינוריעה "רוטידפש,,כ תולגעה "תשר,,ב ךיילג vow תאז תמועל

 ,דלאוונירג ,ןייטשדלוג ,גאלשרוד :ורכזיי .תירוטומה העונתה חטשב םג המזוי םידוהיה

 | .דועו רפיילש ,ץיבוקידוי

 היצרטסינימדא

 יזוחמ טפשמ"תיב :ןוגכ ,םייזוחמהו םיינוריעה םינינעה תא ולהינ תונוּוגמ תויושר

 :ןוחטב יפנע ;יזוחמ םונורגא ;יזוחמ זויראטונ ;לוהינל יזוחמ דרשמ ;רהוסה-תיב ודי-לעו

 .םילגר-ליחו הסדנה לש -- אבצ לש תודגוא יתש

 המיענהש ,םרש למס-בר לש וחוצינב 20-ה דודגה לש תרומזתה בטיה ונל הרוכז

 .היריעה תיב ינפלש הבחרב םיטרצנוקב םיירהצה ינפל ןושאר םוי לכ ונריע יבשותל

 תובות ייח

 רובעי ידוהי יכ ,עמשנ אל .הפי הב הרמתשנ איהוי ,ונריעב בר היה תרוסמה לש החוכ

 ןשעל וליפא וא תבשב תונח חותפל ול היה הלילח) הסנרפ םשל וליפאו ,היסהרפב הריבע

 שארב ."העוצרה הרתוה,, ןמזה ךשמבו ,םרזה דגנ תוחשל השק םלוא .6 בוחרב הירגיס

 רבעש ינויצה לגה .1 : תורקפתהל ועייס םימרוג רפסמ .היצנגילטניאה הדמע תוררועתהה

 ,היקאבולס-ברעמו היכ'צ oY רשקה .2 ;חפ ox ויתותוא ןתנו וללכב ידוהיה םלועה לע

 .רתוי םיילארביל ויה םהידוהיש

 היצנגילטניאה םג -- ךכמ התוחפ אל הדימבו ,תירגנוה הרביד תידוהיה היצנגילטניאה

 ךנוחש ,ידוהיה רעונה .תירגנוהו שידיא ויה ידוהיה תיבב תורבודמה תופשה .תירצונה

 תיקאבולס ,תירגנוה -- םירצונה וליאו ,תיקאבולס םג רביד ,םייתכלממה רפסה-יתבב

 .םיקאבולסב ופלחוה ןמזה ךשמב IN ,םיכ'צ םירומה בור ויה הליחתב ."תינילפמַאז ו

 ."רדח,,ב ינשה ויצחו יתכלממה רפסה-תיבב םוי יצח ודמל םידוהיה ידלי

 "תד,, ירועש .תונושה mint םאתהב ,ןוכיתה רפסה-תיבב Da הטלש תוילארבילה

 רקיבש ריעה ידוהי ןיבמ ןושארה היה רשא ,תדל יאנק ,רגנילה ץאנגיא הרומה ןתנ םידרפנ

 -סומ ינש ויה יממעה רפסה-תיבל טרפ .ץראל םיפוסיכו הבהא ונלוכב חיפהו שדוקה ץראב

 היהש ,ןוכיתה רפסה-תיב .יחרזא -- ינשהו ילאיר ןוכית רפס-תיב דחאה :ךוניח תוד

 .םידוהי םהמ זוחא 70-כ ,םידימלת 60075 הנמ ,ירוזא
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 תוידוהי תונב תדוגא לש הירפס ,תינוריע הירפס : תורישע תוירפס שולש ויה ריעב

 עבשילא תררושמה התיה ונריעב תורפסה םוחתב היחה חורה .לנייה יאדנל 'בג לש הירפסהו

 ןילופמ ידיא ןורטאית עיגה םעפ ידמ .ונצראב םג תיתורפסה התוליעפב הכישממה ,שנס

 .םיימוקמ םייטאמארד םיגוח םג ועיפוה םימעפלו

 -אכימ ריעהו ,םירכיאו םינוונח ,םידיהי ורג זוחמה ירפכ לכב טעמכש ,שיגדהל יאדכ

 .ילכלכו יתוברת ,יתליהק זכרמ םהל התיה הצבול

 תסנכ-יתב

 ןהיכ וב ,היריעה ןינב לומ ,הפיו ראופמ ןינבב ,ריעה זכרמב היה ישארה תסנכה-תיב

 quem לודגה שרדמה"תיב ויה םייוצמ וירוחאמ .תמסרופמה ותלהקמ oy רדיו ישארה ןזחה

 הל'השמ 'ר לש םתושארב תובישיו הרות-דומלת ,"זיולק,, ,םהלשמ תסנכ-תיב היה םידרחל
 .ןיבורו רגרבנירג

 התלועפ תא רוכזי אל ימ .וגריעב המדיקו תוברת ייחל הרדש-טוח התוויה תודהיה
 לש הפיה הירפסה תא ,תוידוהי תונב תדוגא ר"וי ,ןמטכיל 'בגה לש הכורבה תיתוברתה
 ,תויתרוסמה םהיתוגצה תא ,תוברתה םוחתב היתולועפו "םעה דחא,, תדוגא תא ,וז הדוגא
 .ההובג המר לע ודמעש

 הרזעהו תילאיצוסה הדובעה לש תרשה-יכאלממ המכ לע הקיתשב רובעל רשפא ךיאו

 יליעפ רתי לכו רגנילה .צ .ד ,ןייטשדלוג רמ ,קילג 'בג ,ךיילג 'בג :ןוגכ ונריע לש תידדהה

 יינעל ,הלילחו סח ,היהי אלשו ונריעב בער ידוהי ראשיי לבל וגאדש ,ינוריעה חבטמה

 וגאדש ,ונריעב םישנה ינוגריא תובדנתמ ןכו ;תבשל po םיגד ,תולחב רוסחמ םעה

 .הינודנ ןהל ןיכהל ןתורשפאב היה אלש ,תוידוהי תולכ לש ןרוסחמל

 ,רבתסמ םוקמב ורקיבש לארשי יחרזאו םיריית ידי-לע ונילא ועיגהש תועידי יפל

 ,תישפוחה לארשי יבשות םויכ ,רבעשל הצבולאכימ יאצוי ,ונל לבא ,השדחתנו הלדג ריעהש

 תוליעפ תופתוש ויהש היקאבולס ירע רתיל המודב ,וזה ריעל שגרו הקיז םוש רתוי ןיא

 .ונישודקו ונידידי ,וניריקי לש חבטהו שוריגה עסמב

 בושיה תיילגהב הצבולאכימב םיגנילזיווקה לש םקלח היה המ הלאשה תררועתמ םאו
 תופקשה :םידוהיה יפלכ םתוגהנתה לע ועיפשהש םימרוגה םהמו ,ותדמשהבו ידוהיה

 היה עירכמהו ירקיעה םרוגהש ,ינחוטב -- םיימואלו םייתד םיעינמ וא תויגולואידיא

 .ידוהיה שוכרה ירחא תוטיהלה ,ילכלכה םרוגה

 -ולס תודהי לכמ .שפנ 70,000-ב תודמאנ תיאמצעה היקאבולס תודהי לש היתודיבא

 םתיצחמכו ,שפנ 25,000-כ אלא ודרש אל ,המחלמה ינפל שפנ 136,737 התנמש ,היקאב

 ועיגהש תועידיה יפל .היכ'צמ הלודגה הילעב ,1949 תנשב לארשיל ולע םידירשה לש
 הלודגה הליהקה ןמ ודרשש ,םידוהי לש ןטק רפסמ קר הצבולאכימב DVI םייח ,ונילא

 | .שפנ 5,000--4,000 ונמזב התנמש ,תראופמהו

 תא חוכשל לכונ אל ,המחלמה המייתסנ זאמ רבכ ורבע םינש 23-מ הלעמל יכ םא

 רשא דיחיהו\ דחאה םעה .םהירזועו םיצאנה ידיב ודחכנו ודמשנש ,וניריקי ,ונישודק יפלא

 םהיתודיבא תא ונמ םירחא םימע ;ידוהיה םעה אוה םויה דע אפרמ ןיא תימואלה ותוכנל

 .ונמעמ דרשש המ םינומ ונא -- המחלמב
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 ןומראה
 יאראטס ףארג לש

 הלפאמ רוא-תודוקנ

 םג .יצאנה ןוטלשה םע הלועפה יפתשמ תמישרב םירצונה לכ תא לילכהל ןיא

 יפלכ ,הרובג ישעמכ םהומכש ,םיבוט םישעמ wh םימדדתביא לש וזה הסוחדה הכישחב

 .תוומל םיחוקלה םידוהי

 : ךכ לע תודיעמה ,ןימינב יחא לש ויתורוק ןלהל
 םידוהיה דיצ .ונריע ידוהי לש ינומהה שוריגה לח ובש ,1942 תנש ץיקב הז היה

 ונכש ול ארק רקובב תבשב .הדובעהו זוכירה תונחמל םשוריג ןכו ,תותבשב רקיעב השענ
 ול ץעיו -- םינינעב היה ךכ לשבו אבצה רובע םחל לש ישאר קפס היהש -- רנזיוו הפואה
 בריס ומצע אוה ךא ,וירוה תא ריתסהל רהימ ןימינב .דוצמ תויהל לולעש ינפמ ,חורבל
 הגראו היה ומשש רטושו טסידראג וסנכנ עגר ותואב .דבע הבש תונחל רזחו רתתסהל
 וילעש ,רטושה ול הנע ךכ לע .תסנכה-תיבב םהו ןכתיש הנע ןימינב .וירוה ןכיה והולאשו
 ץרק רטושה .ןכומ אוהש ,רמא יחא .המישרב לולכ אוה םג יכ ,םהמע תכלל ןכומ תויהל
 poi תא ow ואצמ אל רבכ העש רובעכ םאובבש ןבומכ .העש דועב רוזחיש רמאו ול
 | .דחוימב רעטצה אל רטושה םג ךכ לע ךא

 יתננובתה הדבכ היגלאטסונ לש שגרב sey לש היתובוחר תא 1945 תנשב ירבועב
 השודקה הליהקה יליעפ לכבו דלפנרַא ברב ,ותלהקמו רדיו ןזחב יתרכזנו תסנכה-תיבב
 תבשחמה תכאלמ תא ,הנורחאה םעפב ,תוארל ידכ ,תסנכה-תיב ךות לא סנכיהל יתיצר .וזה
 : תיניטאלה הרמיאב יתרכזנו ,הלוענ תלדה התיה ברה ירעצל םלוא .םש התיהש הפיה

Sic transit gloria mundi , 

 יליעפ לכל תודוהל יניצרב ,האושה ינפלמ הפוקתה תוערואמ תא רוחאל רקוס ינאשכ

 -ינב תואמ הצרא ולע תדלומה תבהאל םכיניחל תודותש ,םימרזה לכמ תוינויצה תועונתה
 .ונריעמ רעונ

 .תאז הדובעל יתיא ןברידש ,באז-ןב .מ ירבחל תודוהל ימצעל המיענ הבוח האור ינא

 .רוא תואור ויה הלא תורוש םא ,קפס -- יבבלה וסחיו ותרזע אלל

 רגנילה ןרהא
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 הישיאו היתודסומ היתודלות ,הצבולאכימ תליהק

 ןפואב ובתכייו ורקחיי היתודלותש ,לארשיב םאו ריע .הצבולאכימ תליהק התיה היואר

 WD ןינמו ,וז רקחמ תדובעל שורדה ימלוגה רמוחה תא אצמנג ןכיה IN .הצממו יעדמ

 תונורכזה ףוסיאב קפתסהל אלא ,הרירב ונל pr ? התושעל םילגוסמו םינכומה םישנאה

 תוסנל ידכ ,םהירוז ירוהי םהירוה יפמ ולביקש הלאו on םהיתונורכז ,הליהקה ידירש יפמ

 םישימחב הליהקה תודלות לע -- תקיודמ-יתלבו תמלשומ-יתלב ולו — הנומת רוציל

 .הנברוחל דע ,המויקל תונורחאה םינשה

 תולודגה תחא קפס ילב התיה (תירגנוחה הפוקתב ילאהיזנ-י'גאנ) הצבולאכימ תליהק

 תוליהקה ירחא ,(תיחרזמ-תינופצה הירגנוה םדוקמ) תיחרזמה היקאבולסוכ'צב תובושחהו

 התייסולכוא התנמ ירגנוהה ןוטלשה תפוקתב דוע .(שיירפא) בושארפו (ואשאק) הצישוק

 ךותמ) שפנ 5,000-ל דע תיאמצעה היקאבולסוכ'צב הלדג איהו שפנ 3,0007כ תידוהיה

 .(ןיסולכואה ללכ לש 0

 ,הירגנוה map תודלותב הצבולאכימ המסרפתנ וללגבש ,רעויב בושחה ערואמה

 pon" לע תוכלה-יקספ לש ךרדב הטילחהש ,1865 תנשב םידרחה םינברה תפיסא התיה

 טשפתהל IN ולחהש םיימרופירה תסנכה"יתבל דגנ-לקשמכ ,ןחלופ ינינעל םיעגונה םירוסיא

 רודיג ,תסנכה-תיב עצמאב אלש המיבה תמקה וז הפיסאב ורסאנ ראשה ןיב .הירגנוהב

 ,הלהקמ תריש ,ןזחל םידחוימ דרש ידגב ,הפוקש הציחמב םישנה תרזע לש עיציה

 -ומיתח ופסאנ הז ןיד-קספ לש ופקות קוזיחל .המודכו תסנכה-תיב ךותב הפוח תדמעה

 היה אל ,רפוס לאומש םהרבא ,גרובשרפ לש חבר יכ ,ןייצל ןיינעמ .םינבר 71 לש םהית

 ,םתפיסא םוקמכ הצבולאכימב ורחב םידרחה םינברה יכ ,הדבועה םצע .םימתוחה ןיב

 לע תועידי ונל ןיא .תידרחה תודהיה לש בושח זכרמ זא רבכ התיה וז הליהק יכ הדיעמ

 ,ןאמסדנאל הדוהי 'ר הז היהש ןכתיי ,הפוקת התואב הצבילאכימ לש הבר היה ימ ,ךכ

 תונברה רתכב םש שמיש ןכמ רחאל םינש הברה אל ךא ,הצבולאכימ לש ןושארה הבר

 ,םיניידה דחאכ ונלוכל עודיה ,ל"ז רגרבנירג השמ 'ר לש ובס ,ל"ז רגרבנירג ןרהא ברה

 -נירג ןרהא 'ר לש ותומ רחאל ,תמדוקה האמה יהלשב דוע .ונרודב הז ודיקפתב שמישש

 אוה היה ,עודיכ .ל''ז דלפנרַא ןועמש 'ר ,יבס תונברה סכ לע תבשל ארקנ ,ל"ז רגרב

 .גרובשרפ לש הבר ,ל"קוצז "רפוס םתח,,ה לעב ,רביירש השמ 'ר ןואגה לש ודכנ

 וז הכאלמ ריאשמ ינאו יבס לש ותוישיא תא ראתל ךמסומ ימצע תא האור יניא

 "נירג ןרהא 'ר ירחא רוחבל ןוכנל האצמ הצבולאכימ תליהקש ,םוקמ לכמ ןיינעמ .םירחאל

 ,םינבר תחפשממ הירגנוה-ברעממ בר ,םיידיסחה םיגוחל ךייתשה קפס ילבש by רגרב

 תליהק ייחב. תוחתפתה הלח םייתניבש אלא תאז ןיאו ,תודיסחל םתודגנתהב םיעודי ויהש

 הנמש .יתודלימ יל רוכז אוהש יפכ ,בצמה ןמ קיסמ ינא וז תוחתפתה לע .הצבולאכימ

 םע דחי ךא ,הלמה ןבומ אולמב ,תרוסמ תורמוש תוחפשמ זא ויה הליהקה לש התלוסו

 -יצנאמָאה IND הירגנוה תודהיב ורבגש ,תיברעמה תוברתה תוחורל תוחותפ רבכ ויה הז

 -סדנאל ףלוו תחפשמ pad ,ינורכזב תולעהל לוכי ינאש תוחפשמ AMD IND רוקסא .היצאפ

 many ,קילג ץירומ ,רלפל ץירומ ,רביירש סנוי ,סורג ,ץאנגיא ,רלגירב תוחפשמ ,ןאמ

 ,רגרב טופילו ןיילק םייח ,ץראווש טנרב ,יול ,ינאינארטסמ ץיבוקשרה ,ןירב רומ ,רדיו רייד

 -ידומע האמה תליחתב ויהש םירחא םיברו בילטוג השמ ,הלויג ןיילק ,ךילביל ,לגיפש
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 .השלחנ תרוסמל םתקיזו םיימדאקא תועוצקמב בורל ורחב םהינב ךא ,הליהקה לש ךוותה

 ולע אלש ,תושדח תושירד םתוריעצב רבכ ויה םיריה םתואל יכ ,דמל ינא וז תוחתפתהמ

 ביבסמ םיזכורמ ויהש ,תוידיסח תויטנ ילעב םיתב-ילעב לש םהיתופיאש םע דחא הנקב

 רגרבנירג ןרהא 'ר לש ותומ ירחא בר תריחב קרפה לע התלעשכ .זיולקלו שרדמה-תיבל
 םידיסח ps דוריפ לש הנכס וליפא יכ ,חינהל שיו ,תוקלוחמ תועדה ויה יאדווב ,ל"ז

 ותלודגו ותוקידאש -- תמסרופמ םינבר תחפשממ בר תריחב .הליהקה לע הפחיר םידגנתמו

 px“ לעב ,תיברעמה תוברתה Osx ייצמ היה ךדיאמ רשאו קפסב תולטומ ויה אל הרותב

 תודחא תא חיטבהל ידכ ,רתויב תחלצומ ךרד התיה -- םייח תמכחו ההובג היצנגילט

 .תרוסמה תויכשמה לע הרימשו הליהקה

 םינשה 37 ךשמב חילצה ,ל"ז דלפנרַא ןועמש 'ר ,יבס יכ ,עובקל יל רתומש ,ינרובס

 קודה הלועפ-ףותישו התודחא תא חיטבהלו הליהקב הז וק לע רומשל תונברב שמישש

 .הכותבש םינושה םיגלפה ןיב
 .םייתדה םייחה זכרמ ראשנ ,ותנוהכ תלחתהל ךומס הנבנש ,לודגה תסנכה-תיב

 -יתבב םילבוקמה םירדסה לע ודיפקה ךא ,יזנכשאה חסונה תרהט לע וראשנ וב םיגהנמה

 אל םתוקידאבש ,םיתב-ילעב וליפא ויה לודגה תסנכה-תיב יאב ןיב .םיידרחה תסנכה

 .זיולקה וא שרדמה-תיב ידיסחמ המואמב ולפנ

 הביל בלב דמע אוה .תינוטקטיכראה הניחבה ןמ םג רכזיהל יואר לידגה תסנכה-תיב

 ורשפיא הצבולאכימב תונוטלשהש ,הדבועה םצע .בוחרל הנופ הבחרה ותיזחשכ ,ריעה לש

 םינפנענ .ריעה ייחב םלקשמ לע הארמ ,הזכ יזכרמ םוקמב תסנכה-תיב תא תונבל םידוהיל



 תותשק ונעשנ םהילעש ,םידימע לש תורוש םע םידי-בחר ,דחוימב רדוהמ תסנכה-תיב היה

 םיעבצב עובצ היהש ,ןינבה לכ ךרואל יקנעה ןורמקה ססונתה םהילעמו םישנל עיציה

 .הלילבו םויב אלמ רוא וציפה תורדהנה תושרבנהו םיינועבצה תונולחה .םיאלפנ

 pA הבוט הבישל עיגהש ,ל"ז רנזור ןרהא 'ר םדוקה ןזחה תא ןאכ ריכזנ

 תא ןכו ; תסנכה-תיב יאב לש םהיתושגר תא ררועל עדי ,תצקמב ינייכב יכ םא ,ברעה

 הברה .הבוט הלהקמ לע םג חצינש ,הנושאר הגרדממ ןזח היהש ,ד"יה רדיו בייל ןמלז 'ר

 םימיב דחוימב ,וב הליפתה רשא ,הזה הפיה תסנכה-תיבל יתוא םירשוק תודלי תונורכז

 לע -- תסנכה-תיב ישמש לע ןאכ גלדל לוכי ינניא .היווח דימת יל התיה ,םיארונה

 הילדג 'ר לעו רעיירש הירא 'ר לע ,יתודלי ימימ רכוז ינדוע ותואש ,גנאל םייח 'ר

 .ד"יה ןיבור

 זוחמה לש וזכרמל הצבולאכימ ריעה התשענ הנושארה םלועה-תמחלמ םות םע

  םגש ןבומכו הקזח הפונת הלביק ריעה לש התוחתפתה .יקאבולסוכ'צה וקלחב ןילפמָאז

 ריעה לא רפכהמ הדידנ ידיזלע רקיעב הלדג תידוהיה היסולכואה .הנממ ונהנ םידוהיה

 היה רחסמה .הב ועקתשנו המחלמה תפוקתב ןילופמ ועיגהש םיטילפ ידי-לע pa הקלחבו

INDידיזלע ריעה ינפ תא וניש ורשעתנש םיתבה-ילעבו םידוהיה ידיב זכירמ דימתמו  

 םאתהב הלדג היריעב םתעפשה םג .יזכרמה בוחרה ךרואל םייתמוק ינב םיתב תיינב

 ךותמ 5,000-כ ונייה ,ריעה תייסולכוא לכמ שילשכ וויה םה ,ליעל רומאכ .םרפסמ לודיגל

 .היתודסומו הליהקה ייחב םג היתיתוא הנתנ הבוטל וז תוחתפתה .שפנ 0

 דלפנרַא ןועמש 'ר ישארה ברה םע ,תונברה ןבומכ היה הליהקה לש ישארה דסומה

 םלועה- תמחלמל דע .ודיל רגרבנירג השמ 'רו ידורב לארשי 'ר םיניידה ינש םעו השארב

 קוחרמו בורקמ ואב הידימלתש ,הלודג הבישי דלפנרַא ןועמש 'ר ברה להינ הנושארה

 ורזפתה המחלמה ץורפ ay .ותופירחבו ותונדמלב םסרופמ היהש PD ,ויפמ הרות עומשל

 ומוקמב .ברה לש תפפורה ותואירב תאפמ הבישיה השדוח אל המחלמה רחאלו ,םידימלתה

 דע דמע השארבש ,הבישי דסייו וביבסמ םידימלת לש רכינ רפסמ רגרבנירג השמ 'ר זכיר

 .וימי ףוס

 רוסיא ינינעב הקיספל ,תירשכה לע החגשהל דסומכ הנושארו שארב השמיש תונברה

 דחוימבו ,תונוממ ינינעב ןיד-תיבכ םג השמיש איה .'וכו ןישוריג ,ןישודיק רודיסל ,רתיהו

 הלש ןידה-יקספשכ קוחרמו בורקמ םירחיסה הל וקקזנ הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא

 לש תואכרעב ox לעופל האצוהל םינתינ ויהש ,תוררוב לש pr pop תרוצב ואצוה

 .הנידמה

 אלא הצבולאכימ ריעה לש קר אל ישארה ברה aw ,ל"ז דלפנרַא ןועמש 'ר ברה

 ינחורה גיהנמה היה אלא ,ליעל םיטריכמה םידיקפתה יולימב קפתסה אל ,לילגה לכ לש םג

 הליהקה ייח תא ןוויכ ,ןנכותב ןהו ןתרוצב ןה ,תוניוצמה ויתושרדב רשא ,הליהקה לש

 Pox ונפש ,הליהקה ירבחל הכרדהו הצע ןתנ םייחה יכרד תא ותגבהבו ותוחקיפבו

 | .םהיתויעבב

 שרדמ-תיב הנבנ הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא תידוהיה היסולכואה יוביר תובקעב

 ופאש רשא הלא תא טולקל קיפסה אל ןטקה שרדמה-תיב רשאב ,תסנכה-תיב דיל לודג

 םעטמ הנשמב רועיש םוי-םוי םייקתג תסנכה-תיבבש דועב .הרות דומיל oy הליפת דחאל
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 ory“ תרבח,, םעטמ ארמגב םירועיש ומייקתה שרדמה-יתב ינשב ירה ,"תוינשמ תרבח,

 םיתיע ועבק ,םהיקסעב םידורט םירחוס םהיניבו ,הצבולאכימ לש םיתבה-ילעבמ םיבר

 .רועישה ידיגמכ ושמישש ,םיגלפומ םימכח-ידימלת םהיניב ייה .הרותל

 -אכימב םידיסחה זכרמ ,(הסאג ןדייז) ישמה בוחרב זיולקה הוויה ומצע ינפב םלוע

 הבור בור לש 'ייזנכשאה,, ןוויכה ay והדזה אל רשא םידוהיה םתוא וזכרתה aw .הצבול

 ,קופיסב ןייצל שי .הרות דימילו םייתד םייח לש vom זכרמ היה זיולקה .הליהקה לש

 תוקחרתה ויתובקעב איבה אל זיולקל ביבסמ םידיסחה זוכיר יכ ,ליעל יתרעה רבכש יפכ

 שי תאזה הווחאהו תודחאה תא .תורחא תוליהק הברהב ומכ ,התוללכב הליהקה ייחמ

 ,זיולקה ישנא לש ינחורה םגיהנמ ןיב וררשש םיניוצמה םיסחיה תיכזל ראשה pa ףוקזל

 .ל"ז דלפנרַא ןועמש יבר ,הליהקה לש ישארה ברה ןיבו ,ל"'ז רגרבנירג השמ יבר ןיידה

 ,ינאינארטס ,ץרובאל רהנל רבעמש הצבולאכימ ריעה רברפל יכ ,ןייצל םוקמה ןאכ

 -תיב ול היה .הנוכשה בר ןיעכ שמישש br 'ץיבודיוד רזעילא 'ר ,ומצע ינפב ןייד היה

 .תישארה תונברה לש התורמל ןותנ היה אוה םג ןבומכ ךא ,ולשמ שרדמ

 :ךוניחה תלועפ דימתמו זאמ התיה לארשי תוליהק לכב תובישחה תולועפה תחא

 .שדוק"ידומילב ,םהינבל דיחא ךוניח תתל ולדתשה היקאבולס-ברעמ תוליהקש דועב

 ירמ ,הלשממה ידי-לע םג םירכּומ ויהש םייתליהק רפס-יתב תמקה ידי-לע ,לוח-ידומילבו

 לוחה-ידומיל תא ריאשהל םידומילה pa דירפהל תוליהקה ופידעה היקאבולס-חרזמב

 .הצבולאכימב OF בצמה היה ךכ .דבלב ינרות ךוניחב םצמטצהלו םייתכלממה- רפסה-יתבל

 "רדח,, דחא לכ ונגריא םינוש םידמלמ אלא ,זכורמב היה אל הרותה דומיל םג הליחתב

 םירזופמ ויה "םירדח,,ה .םהיניעב ןח אצמש דמלמל םהידלי תא וחלש םירוהתו ,ומצע ינפב

 רדחב ,שרדמה-תיבב ,"שילופ,,ב ןוגכ ,תסנכה-תיב חטשב םהמ מכ ,ריעה תוניפ לכב

 "םירדח,,ה תא זכרל לודג ץמאמ השענ הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל .המודכו תוגרדמה

 שרגמה לעו ירפ ואשנ םיצמאמה ,ללכושמ הרות דומלת-תיבל םתוא ךופהלו דחא ןינבב

 Tipe דעו .תותיכ לש לודג רפסמ oy ראופמ ןינב םקוה לודגה שרדמה-תיב לש ותונכשב

 םג וסנכוה .תויעובש תוניחב תועצמאב העוציב לע חיגשהו מידומיל תינכות דביע

 הפשל םוגרת םע ך"נתה דומיל גזונוה ,לשמל ,ךכ .םידומילה תטישב םימיוסמ םירופיש

 םשל .ןובשחו הביתכ ירועיש ןכו וז הפש דומלל םידימלתל תונמדזה תתל ידכ ,תינמרגה
 ,רללמ קחצי בקעי 'ר ןאכ ודקפיי םיקיתווה םידמלמה ןיב .םיקחרממ םירומ םג ואבוה ךכ
 .הכרבל םנורכז -- רצראק חספ 'רו ףייטש לבייפ 'ר ,רלדא והילדג 'ר ,ואלב השמ 'ר

 ןהיניבש תמסרופמה ."תונטק תובישי,, wom ריעב ויה "הרות-דומלת ,ma לע ףסונ

 -דנתהב םצרמ תא ושידקה ,םיבר םיריעצ on ,םיתב-ילעב הברה .תפומל תנגרואמ התיה

 המכ וביבסמ זכיר ,דובכ לש ןייד ןיעכ היהש גלפומ םכח-דימלת ,ןאמדירפ לאירזע

 הילאש ,הרות לש ריע םינשה לכ ךשמב התיה הצבולאכימש ,דיגהל רשפא םידימלת

 .הנברוחל דע הנממ קספ אל הרות לוקו ,םיקחרממ םג םידימלת ורהנ

 ,םייתליהק םייח ראתל ןיא םהידעלבש ,הליהקה לש תודסומ רפסמ דוע ןייצל שי
 "אשידק הרבח,,ה .םידסח תולימגו הקדצ תודסומ ,הרהט הווקמ ,"אשידק הרבח,, : ןוגכ

 -דנתהב םצרמ תא ושידקה ,םיבר םיריעצ םגו ,םיתב-ילעב הברה .תפומל תנגרואמ התיה

 הפי חפוטמה תורבקה תיבב לארשי רבקל םירטפנה תאבה לש שדוקה תכאלמל תוב
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 אוהו הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא הנבנ שדחה הווקמה ."קדארה,  העבגה תודרומב

 .תידותידאלה היסולכואה תא וליפא שמישש ,ינרדומו לודג ץחרמ-תיבמ pon םצעב הוויה

 הלכ תסנכה ,םילוח רוקיב תרבח ,םידסח תולימג תרבח תא ןייצל שי הקדצה תודסוממ
 .דועו

 שאר OY םירחבנה "ריעה יבוט,, ידידלע הליהקה הלהוג תיביטארטסינימדא הניחבמ

 ןבומ .ןהב הרע תופתתשה התיה דימתו תויטארקומד ויה תוריחבה .םשארב הליהקה

 ןייצל שיו התוחתפתהו הליהקה ייח לע המתוח תא העיבטה הליהקה שאר לש ותוישיאש

 הפונת וגתנש ,םיליעפ םישנאב רוחבל הליהקה ידיב הלע םעפב םעפ ידמ יכ ,קופיסב

 סכאמ ר"ד ,רדיו קראמ ר"ד ,סקופ רזעילא 'ר ,ץיבוקשרה רמ ןאכ ורכזיי .התוחתפתהל

 תוחתפתהב רחא וא הז גשיה רושק םהמ דחא לכ לש ומשבש -- גנאל ףלידא ,רלגירב

 רבזג םג היהש ,ד"יה קילג לדנמ 'ר ,הליהקה לש ידימתה ריכזמה בוטל רכזיי .הליהקה
 .ריעה

noילעב ידי-לע ומקוהש תודסומ הצבולאכימב ויה םייתליהקה תודסומה לע - 

onaתודסומב םיבושחה דחא .הליהקה תבוטל םינוש םיחטשב ילעפשו םהיתושנ וא  

 craw ,קילג לאומש ר"ד תשא לש התושארב (ןייאראפ-ןעיורפ) םישנה תדוגא התיה הלא

 ;תומיתי ליבשב תועוצקמ דומילל תילאיצוס הדוגא ;םיכרצנב הכמתו יממע חבטמ הקיז

 ריכזהל םוקמה ןאכ .תונבה ןיב תידוהי תוברת תצפהל (ןייאראפ-ןעכדעמ) תורענה תדוגא

 קכאלמה-ילעבלו םירחוסל הנמאנ הרזע קפיסש ,טניו'גה לש ודוסימ ידוהיה plan תא

 .ולהנמ היה ,דלפנרַא לאומש 'ר ,ל"ז יבאש םינטקה

 Dew pax ןעמל הדובעה התיה הצבולאכימב םיידוהיה םייחה לש דרפנדיתלב קלח

 םשב םיריעצ םיתב-ילעב ןוגריא ריעב םייק היה הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל דוע

 וכייתשה DON ,תיתדה תינויצה העונתה ,"יחרזמה,, תעונתמ yaw היהש ,"הירומ,,

 .םירחא םיברו דלפנרַא לאומש 'ר ,רממוז לאכימ 'ר ,םואבנכייא םייח 'רכ םישנא

 ,לארשידץראב ידוהי ימואל ma תמקה לע רופלאב תרהצה oy ,המחלמה רחאל דימ

 דעו "ריעצה רמושה,,מ ,םינושה םיינויצה תודוגאהו םינוגריאה הצבולאכימב ונגראתה

 דחא,, הדוגאה תא דחוימב ריכזהל שי ."וציו,, םישנה ןוגריא ןכו "ר''תיב,,לו "יחרזמ ,ל

 AVN תאייחה חטשב הברה הלעפו תיתגלפמ-יתלב תינויצ הדוגא התיהש ,"םעה

 -אכימב ליעפ היה "לארשי תדוגא,, ןוגריא םג .לארשי תוברת תצפהו תימואלה-תידוהיה

 םיבר םג ואיבהו לארשי-ץראב םייחל םהירבח תא ורישכה ינייצה רעונה ינוגריא .הצבול

 .הילעל םהמ

 -ריאמ ,תורבחה לכ לש םתוליעפ תא טורטורפב ראתל ידכ ,ערתשהמ העיריה הרצק

 ליעפ קלח וחקלש וא םשארב ודמעש םישיאה תאו וז יתריקסב יתינמש תודסומהו םינוג

 תוריקס הֶז .wo םהל ושדקויו וז תיללכ הריקס לש הדיקפתמ םג הז PR .םתדובעב

 | .תודרפנ

 יטסישאפה ןוטלשה תיילע םע הרהמ דע הקספוה תאזה הכורבה תוליעפה לכ

 םיימואלו םייתוברת ,םיילאיצוס ,םייתד ,םיירופ םייח םוקמבו 1939 תנשב היקאבולסב

 אלא ,דבלב יביסאפ דימת אל היהש ,הז יגארט קבאמב .םמצע םייחה לע קבאמה ליחתה

 ,תרדהנה הליהקהו ,עישומו רזוע ןיאב עשרה תוחוכ ידיב ונסבוה ,דואמ יביטקא םג וקלחב
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 הנממ ודרש אלו לילכ הברחנו הדמשוה ,םינשב תורשע ךשמב הפי הכ החתפתהו החרפש

 ,הז רפסב הברה רבודי דוע תאזה תיאורההו תיגארטה הפוקתה לע .םיטעומ םידירש אלא

 .הינבו הליהקה לש הרכז תחצנהל שדקומה
 ןיאו -- וניכז רשא ,ץראל-ץוחבו ץראב ,התביּבסו הצבולאכימ הליהקה ידירש ,ונא

 הז רפסב דימעהל השודק הבוח אלמל םיצור ,םייחב ראשיהל -- המלו ךיא םיעדוי ונא

 ,הלוגב תססות תודהי תמייק התיה יכ ,םיאבה תורודה ועדי ןעמל ונתליהקל םשו די

 םוקב ונימיב תואלפנלו םיסינל וניכז התוכזבו ןאכ ונחנא התוכזב קרו ,תלחגה לע הרמשש

 רשא דע םדקכ ונימי שדחיו תורודה תרוסמ תא ךישמי ןעמל ,ותנידמב היחתל לארשי םע

 .תושונאה לכל ותאו ולוכ לארשי םעל המלשה הלואגה אובת

max önדלפנוא דוד ר''ד  
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 הצבולאכימ ידוהיל די -
 ,ז יתרייע תא .ירוענ ימי תא יתיליבו יתלדג הב רשא ,הרייעל די ביצהל ינוצרב

 יתורפס רמוח יל ויה הב יתויווח .םירופיסבו םינמורב תובר םימעפ יתילעה ,הצבולאכימ

 ,היתב ,היתובוחר ;רהוז רואב ,םישדח םיעבצב יניע דגנל התארנ דימת .הלדנ-יתלב
 .יבלב דימת ויח -- הישנא

 ףונה .תכסמב ANY ONIN תגרוא OPN ,םשמ ימע יתאבהש ,ולא תויושחרתה ךא

 התוא הלעמ ינאש שי .הברח -- Pym ,יברקב םמש ומכ ,חארשה הברה הכ יל קינעהש

 טינפה תא ,ידידי תא תשפחמ -- בוחרל בוחרמ ,תיבל תיבמ תרבוע ,הכובו ינוימדב

 ,וגרהנש ,ורקענש הלא לכ תא .ימא תא ,יבא תא ,יחא תא תשפחמ ינא .םיבוהאה ,םירכּומה
 .ופרשנו וטחשנ

 ינפל רשא תוצולחו םיצולח םתוא .לארשי יחרזא בלב הראשנ התביבסו הצבולאכימ

 םיכרוע ,תובהלתהו הרכה ךותמ התונבל ץראל ואב הנש םישולש -- שמחו םירשע

 תא טטרשל יתיסינ הנושארה הרכזאב .תונברקה לש םרכזל חרכזא ביבא-לתב maw ידמ

 םישוריגה ינפל ,םזישאפה ינפל הצבולאכימ תודהי התיח הבש ,הריוואה תאו תרגסמה

 | .הדמשההו

 תידיהיה הליהקה התיה ןהבש ,היקאבולסב תורייע ןתואמ תחא התיה הצבולאכימ
 ,רמול רשפא .םידוהי 400072 הלעמל ויה הרייעה יבשות 15,000 ךותמ .דחא שוגכ
 בוחרב ,ריעה זכרמב :םיינוציח םינמיס ףא ךכל ויה .הרייעה תגהנה תא וויה םידוהיה יכ
 ישארה בוחרה יבשות ; היריעה ma לומ ,ראופמה ידיהיה תסנכה-תיב ססונתה ,ישארה
 תבש-יאצומב קרו ורגסנ תבשה-תסינכ ינפל העשכ רשא ,תויונחה .םידוהי םבורב ויה
 ידוהי לש עירכמה םבור .תבשה תשודק תא any דוע וטילבה ,הלק העשל וחתפנ
 תוגיצנ הב התיה םיללובתמל .םידרחו הרכה ילעב ,םינמאנ םידוהי ויה הצבולאכימ
 .םידיה יתש תועבצא לע םתינמל היה רשפאו רכינ היה אל םמושיר ,רתויב הנטק

 ברקב האלפומ תוררועתה הלח ,תיקאבולסוכ'צה הנידמה ןוניכ םע ,1918 תנשב
 .ללובתהל ימב היה אל השעמל יכ ,תוללובתהל םיעייסמ םיאנת ויה אל בוש .םידוהיה
 ולכיש וחמשו גארפ תטיסרבינואל ורבע ,הנממ ושרוגש ,טשפאדוב תטיסרבינוא ידימלת
 — םילייחכו םירומכ ,םיילאינולוק םידיקפכ היקאבולסב pnw ,םיכ'צה ."תיבב,, ראשיהל
 .םברקב ללובתיש שיא ושקיב אל םה םג

 תיתוברתה םתמר -- םיניארקואו םינתור םג םהיניב םיברועמ ויהש ,םיקאבולסה

 .םידוהיה ינומה Sawa הכישמ זכרמ תווהל ולכי אלו רתייב הכומנ םינמזה םתואב התיה
 ויה םירגנוהה ןמ ראשנש חמ .ותחפ תיתומכ הניחבמ םגו םתרקוי תא ודיספה םירגנוהה
 העדותל קיזהל םילגוסמ ויה אל ךא ,תומימח לש שגרו תוברת לש רשק ורציש ,םירפסה
 | | | .תידוהיה

 ויה ןידה-יכרועו םיאפורה .םידוהיה הבר הדימב וויה הרייעב תינחורה הגהנהה תא

 ובשי היריעה תצעומב םגש ןבומכו ידוהי היה היריעה ריכזמ ,םידוהי עירכמה םבורב
 םיידוהיה םיגיצנה .םידדובל טרפ ,םידוהיכ לוכה והדזה תויללכ תוריחבב .םידוהי
 .ךומסל רשפא הצבולאכימ ידוהי לע יכ ,ועדי טנמלראפב

 תיצולחה הרשכהה .ןוטלשה יפוליח םע דימ רעונה תוביל תא שבכ ינויצה ןויערה
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 םיבר וננוכתה םעפ לכ .בודַאמ ונתרייעל ךומסבש רפכב המקוה היקאבולסב הנושארה

 -אכיממ תונבו םינב ויה קיראסאמ רפכ ידסיימ ןיב .ולע םג םיברו ץראל תולעל רתוי

 .םייזכרמ םידיקפת הצבולאכימ יצולח ואלימ םירחא םיצוביקב םג .הצבול

 התיה הרייעה .טשפאדובמ ןהו גארפמ ןה ;םיזכרמ ינשמ הקוזיח תא הָלביק תונויצה

 תוברתהו הלואגה ןויער תא םיאשונה םישיאל הצרעהו דובכ קולחל pan הנכומ

 דורב סכאמל ,שלליא רצוקל ,רטפ יראוויואל ,יאטאפ ףסוילו יריאמה רודגיבאל -- תידוהיה

 ומצעתה ץראה ןינבב וכמתש םינושה םינוגריאה .הצבולאכימל ונמדזהש ,ףושמוט ר"'דלו

 .תירמוח הרזע תתל םינכומ ויה ינויצה ןייערה ןמ םיגייתסמהו םידגנתמה וליפאו וכלהו

 םירשואמ wen ,שיחכהל pr .לוכל mom שפוח הקינעה קיראסאמ לש הקילבופירה

 שוג לע שיטפ תמולהמ וז התיה ,הכמה התחנ רשאכ ,ךכ-רחא םלוא .ונחוכ תשוחתב

 היקאבולס ירע רתי לעכ הצבולאכימ לע ואב םישוריגה .םיסיסרל ררופתנש ,האג שיש

 .תונבה וחקלנ לכ םדוק .1942 סראמב עיתפמב

 ולגיה םיליכשמה תא .הדובע תונחמ ומקוה .1940-ב רבכ ולחה ץחלהו תופידרה

 ךשמהבו הדובעהו הריציה יחטש לכמ םידוהיה ואצוה בלש רחא בלש .הבוליאב וזכירו
 לע םיסחוימה תובוחרבש תורידה ןמ קוליסה ,ביחצה טרסה :םיינוציחה םינמיסה ואב

owםידוהיה ולבוה םירפכה ןמ .ריעה ירברפב םיינומה הסחמ-תומוקמל רלטיהו הקנילה  

 .ריהמה םלוסיח םיעצבמה לע לקוי םיאתמה עגרבש ידכ ,הריעה

 ידיל ןוטלשה לכ רבע ,היקאבילסמ םיכ'צה תא ולשינו וקליס םיקאבולסהשכ

 היה .דעצ רחא דעצ ונתאמ חקלנ תיכ'צה היטארקומדה הקינעהש המ לכו םיטסידראגה

 .ראווצל ביבסמ ךרכנה לבחל הרהמ דע וכפהנש ,םיקד םיטוח תריזש לש ךילהת הז

 שיאו הירגנוהל םיבר וחרב ,םיריעצה םירבגה תא שרגל םידמועש העומשה .תצופנ רשאכ
 ,תימואתפו תינטש המיזמ וז התיה .ןשוריגו תונבה תסיפת oy חתפית הערהש רעיש אל
 .הליהקה לכ הלשכ .תוחפשמה תא קתישו ררופש ,םמהמ הכ היה ןוסאה

 הז ןושאר םויב .תומלש תוחפשמ לש ןחוליש ,לודגה שוריגה לחה 5.5.42זב

 םהיתוצלוחב -- "םידשה, -- םירזה םיטסידראגה הצבולאכימב הנושארב ועיפוה

 תויסכ םימחרה תורסח םהידי לע ,םיחושק םהיפוצרפ ,םיקירבמ םהיפגמ .תורוחשה

 הניא הלשממה .םתוחישק תא וריבגה ולא תייסכש היה ארונ .תוקיהבמו תושדח ,תונבל

 ןמ ימ לש וביל ךרי הלילח אמש ,םירזה תא ונב תחלשמו םיימוקמה היניילת לע תכמוס

 המכ הנמש ,ןומהה לכ .התרק אל תאזכ לבא .יהשלכ תידוהי שפנ לע םחריו םיימוקמה

 ירחאו תימוקמה היסנמיגה רצח pnd וסנכוה ,הביבסה ישנאו םיימוקמ םידוהי תואמ

 .ץראה ןמ וחלושו תבכרה תונורק לע ולעוה םימי השולש
 וליפא ; לכוא-ירבד סינכהל ןתינ אל רפסה-תיב ךותל יכ ,תיבב דוע לחה בערה

 רפסה-תיב ךותבו תוצוחב רגינ בלחה .וקריה םידליה רובע בינגהל וסינש בלחה ידכ

 wp תומירעב ,גג תוילעב ,םיפתרמב רתתסה -- ןיידע ספתנ אלש oon ,תועמדה וכפשנ

 היה 9.5.42-ב הרייעה הארמ .בוחרל תאצל וזעה "הנידמל םיינויח,ל ובשחנש הלא קר

 .היח שפנ ילב ,םיקיר םיתב ירוט ;הדודש ,הממוש :המדא תדיער רחאל ומכ

 אלו תויולג המכ ולבקתנ own .ןילבול רוזיאל ,ןילופל ונווכ םינושארה םיחולשמה

 .םייחב ונגיא רבכ בורהו ,בערב תמ -- הבור רודכמ לפנ אלש ימ לכ :ןחנעפל השק היה
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 יריאמה רודגיבא רוקיב

 טרופסנארט לכב .ץראה ןמ םידוהיה ואצוה הנילי'ז ךרד .םוי-םוי דיצה ךשמנ תיבבו

 .םהיסיסכת תא םינשמ םדאה-ידייצ ויה הזה רפסמה תא אלמל ידכב .שיא 1,000 ויה

 םיפוצרפ :ריעב וטלש דיצ-יבלכ .הלילב -- םעפו ovi תוקירסה תא ולחה םעפ

 ךותמ םידשה-לוחמב וננובתה םירצונה םיבשותהו ,ארפ-תויח לש תויומד ,םיירזכא

 םתוא .םינורחאה םידירשה וחלוש ,הרות-תחמש ירחא םוי ,1942 ויתסב .תושידא

 לע וטלתשה םינמרגהשכ ,1944-ב עיגה םרות ,הז ךיראתב תננסמה תא ורבעש םידדוב

 ,םידוהימ השעמל קיר ,הצבולאכימ יכותבו ,היקאבולס-חרזמ לכ היה זא לבא ,היקאבולס

 תונחמה ןמ .ץיוושואל םתאצוהל ,םלרוגל םינורחאה וכיח וטסמ-הבונו יקאבונ תונחמב

 ודרש ףוסבל ;םירהב ואפק וא םינמרגה ידיב ולפנ םשו ,םינאזיטראפה לא םיבר וחרב

 .שפנ תואמ המכ אלפ חרואב תאז לכב

 םיקאבולסה .היקאבולס תודהי לכ הדמשוה ךכו ,הצבולאכימ תודהי התפסנ ךכ

 ,1942-ב ,ינמרגה שוביכה ינפל דוע .םינמרגה לש םדודיע ילב םג ,הדמשהב ונייטצה

 .ינוציח ץחל לכ ילבו םה םתמזויב ,שפנ 60,000-כ םיקאבולסה ושריג

 YOR יכ ,ישיאה יסחי AN לע רשפאה לככ תיביטקייבוא הנומת ond יתלדתשה

 .ןאמורל ךפוה הז היה ,יביל םדב ,יתשגרה יפל יתבתכ

 ,טרופסנארטה ירחא ינוימדב םימעפל תאצוי ינא ,תונורכזב תעקוש ינאשכ ,םויה םג

 אל םתוא תשקבמ ,םישנאל תארוק ינא ,םינשיה תובוחרב םימודרה םיתבה ןיב תדדונ

 myn ינא .םיחצרנה pia תא חוכשל אל תדלומבש ימעל תארוק ינא .ןידבאל תכלל

 ןרוק חצמ םע תואנקויד ,תואלפנ תויומד ,יחור יניעב םתוא האור ינא ,יתמשנב םתוא

 .תוחנוצ תוטשומה יתועורז .שונא-חור לש תורצוא ,הלואג יפאושו םימלוח ,תוינחור

 .ןיאב עקושו זג ,םלענ לכה

 )1954 ,הצבולאכימ יידוהיל הרכזאב םירבד ךותמ)

pew?שנס עבשילא |  
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 לארשיב סאו ריע ,הצבולאכימב תדה ייח

 oY WN םינושאר םימיל אנ-לאש,,

 (ב"ל ,'ד םירבד)

 | תישארב ימי
 תורייעב רוגל ,1867 naw דע ,הירגנוהב םידוהיל הלשממה הריתה אל ,ונל עודיכ

 רפכב זא היה הליהקה רקיע .הצבולאכימב םג היה ךכו .םירפכב םידוהיה וזכרתה הז ללגבו

 .תאזה הליהקה תא שמישש לודגה תסנכה-תיב ow TAY TW האושה דעו ,'ץיבושידזופ

 רובעל םידוהיה ולחה -- םוקמ לכב רוגל םידוהיל ריתמה וצ האיצוה הלשממהש רחאל

 סאג-ןדייז) ישמה בוחרב הזכרתהש הליהקל הצבולאכימ הכפהנ ךכו ,תורייעל םירפכהמ

 ,ךכדרחאש ,ןושארה תסנכה-תיב הנבנ ow .(הצילוא הנבאוודוה : תיקאבולסה ןושלב וא

 = ןלהל דוע רבודי ובש זיולקל ךפה ,שדחה תסנכה-תיב םקוהשכ

 ,ימינפ דוריפו םימרז ילב ,הדיחא תיסכודותרוא הליהק התיה הצבולאכימב הליהקה

 להק ילב ,המגודל הליהק התיה וזש רמול רשפא .הירגנוהב תולודג םירע ראשב ומכ אל

 םישנאה ויח הבש ,הדומחו האנ הליהק : תחא הלמב .''םיגולואינ,, וא "ובק-סוטאטס,, ,םידיסח

 .תוערבו הווחאב ,הוולשבו םילשב ןמזה לכ

 תושרדמ יתבו תויסנכ יתב

 םהיניבו םישדח תובוחר הברה ונבנ -- הלדג היסולכואהו ריעל ורבע םידוהיהש רחאל

 הז בוחרב ורגש םידוהיה ORA עיינ יד, -- שדחה בוחרה זא ארקנש ישארה בוחרה

 ויחאו קילג WT לש ותיב םוקמב דמעש ,("ןינמ,,) ןטק הליפת nya םדוק ודסיי ותביבסבו

 דעו טילחה ,הזה הליפתה-תיבב םיללפתמל םוקמ רבכ היה אלו הליהקה הלדגשכ .חקורה

 .לודג ,שדח תסנכ-תיב תונבל הליהקה

 ,ריעה זכרמב םויה דוע דמוע ,ויפויבו ולדוגב ןייטצהו זא הנבנש ,לודגה תסנכה-תיב

 ירבדכ ,הצרא רובעיו םשה םחריש דע ,םיללפתמ ילב -- ינובאדל ,היריעה תיב לומ

benיהי ןכ .לארשי-ץראל רובעל ץראל-ץוחבש תויסנכ-יתבו הליפת-יתב ןידיתעש  

 .ןמא ,ונימיב הרהמב ןוצר

 דומילל שרדמה-תיב םקוה ,הליפתו הניר םוקמל לודגה תסנכה-תיב הנבנש ןמז ותואב

 יול יבר רמא,, :(ד"ס ףד תוכרב) ל"'זח רמאמ םייקל ,"דסח תרות,, םשב ארקנש ,הרות

 הניכש ינפ לבקמו הכוז הרותב קסועו שרדמה תיבל סנכנו תסנכה תיבמ אצויה :אייח רב

 ."ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי :רמאנש

 ,ןטקה שרדמה-תיב .2 ,לודגה תסנכה-תיב .1 :םיעובק תסנכ-יתב השימח YA ריעב

 = .ל"צז רגרבנירג החמש 'ר ברה לש שרדמה-תיב .5 ,ןאינארטסב "ןינמ,,ה .4 ,זיולקה 3

 .תבכרה בוחרב שרדמה-תיב וירחאו לודגה שרדמה-תיב הנבנ 1925 תנשב

 וב וללפתהש זיולקהמ pin ,זנכשא חסונב ל"נה תסנכה-יתב לכב וללפתה ללכ ךרדב

 .ןטקה שרדמה-תיבב םג ,לודגה שרדמה-תיב הנבנש רחאל ,ןכו ,דרפס חסונב

 םיללפתמה רוביצ

 םלוכ ךא ,קרשו לחכ ילב ,םידוהי-םתס ,םירמואש ומכ ,םיתבה-ילעב ויה ונריעב

 .היסהרפב תבש יללחמ ויה אל ,תבשב החותפ תונח ונריעב התיה אל .הרותו תד ורמש

 לבא םיטושפ םידוהי ,םהיפכ עיגימ ויחש םיריעז הכאלמ-ילעב ,םירחוס םידוהי הלא ויה
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 הבשחנ "ןינמ,, אלב הליפת .ללפתהל רקובו ברע ךלה ללכה זמ Ney ילב ידוהי לכ .םירקי
 וא ,הליפתלו הרותל ולש תסנכה-תיבל דחא לכ םיכשה ףרוחבו ץיקב .הלודג הריבעל

nyak?רקובב 5 העשב רבכ םוי לכ תוינשמ ודמל לודגה תסנכה-תיבב .רוביצב םיליהת . 

 -- היצנגילטניאה pan הכאלמ-ילעב ,תויונח ילעב pana ויה הז תסנכ-תיב יללפתמ
 AD ןיד-יכרוע ,םיאפור

 הליחתכל .ריעה לש םימכחה ידימלת וללפתה "דסח תרות,, וא ןטקה שרדמה-תיבב
 mya, ow ויה יכ ,תוליפתה זכרמ היה הז שרדמ-תיבו זנכשא חסונב הליפתה ןאכ התיה
 ללפתהל ןאכ ורבע לודגה שרדמה-תיב הנבנש רחא .רקובב 10--9 דע רחשה תילעמ
 | .דרפס חסונב

 וללפתהש םישנא ויה ךא ,ונריעב םידיסח לש דחוימ םרז היה אל ,ליעל יתרמאש יפכ
 םע דחי .רקישטיל לואש 'ר לש וינב ,העודיה דלפנירג תחפשמ רקיעב ,דרפס חסונב
 םהל התיה אל לבא ,דרפס חסונב םש וללפתהו זיולקה תא ודסי ןילופמ ואבש םישנא
 ,להקה-שאר maw Ser ןיישננוז דוד 'ר דיגנה היה זיולקה ידסיימ Pa .תדרפנ הליהק
 םייח 'ר לש הברה ותרזעב ,בוקפורטסו הבאניש ידיסח יבושחמ דחאו דבכנ תיב-לעב
 םשו קרב-ינבב בשייתה ,הצרא תולעל הכז רשא ,םוניהיגה שאמ לצומ דוא ,ץיבוקרב יבצ
 | .דובכ ותחונמ

 yay םישנא וללפתה ,ל"ז השמ 'ר ונבו רגרבנירג החמש 'ר לש שרדמה"תיבב
 ויבא by קילג םולש 'ר דמע םשארב .זנכשא חסונב התיה הליפתה .תונברה תקזחה דעב
 .ריעה רבזגו הליהקה ריכזמ ,קילג לדנמ 'ר לש

 הלאכ ויה תבשבו ,רקובו ברע ןאינארטס ישנא לכ וללפתה "ןיגמ רענאינארטס,,ב
 תא ןאכ ריכזהל ילע .זיולקל וא לודגה תסנכה-תיבל ללפתהל וכלהש הז "ןינמ, יללפתממ
 הזזה שרדמה-תיב OND שמיש הנש םיעבראמ INP ךשמבש ,ל"ז ץיבוקשרה םהרבא 'ר
 JOR רענאינארטס רעד,, לכ יפב ארקנו

 ןוויכ ,לודגה תסנכה-תיב רצחב לודגה שרדמה-תיב 1925 תנשב הנבנ ,ליעל רומאכ
 ליבשב םוקמה רצ היהו םירפכה ידוהי בור ונריעל ורבע הנושארה המחלמה רחאלש
 .זנכשא חסונב ןכ םג וללפתה הז שרדמ-תיבב .םימייקה שרדמה-יתבב םיללפתמה

 .קידי לע וכמתנו הליהקה תלחנהב ויה ל"נה הליפתה ona לכ

 הרות דומילל תודסומ

 :ןלהלכ הרות דומילל nyom תובישי ומייקתה ונריעב

  otדלפנרַא ןועמש 'ר ,אתמד ברה תלהנהב ,הלודג הבישי (”<  oyךרעב 80--100

 -תמחלמ ירחא דע המייקתנ .םהמע תונמיהל הכז ולא תורוש בתוכ םגש ,םירוחב
 הנושארה םלועה ;

 ; לז השמ 'ר ונבו רגרבנירג החמש 'ר ברה תבישי 2
 המחלמה ירחא דע המייקתנ .ל"צז 'ץיבודיוד רזעילא 'ר ברה ירומ יבא תבישי 3

 ; הנושארה

 ; ל"נה לש ודוסימ ,"דסח-תרות,, הארקנ ov הרבח 4
man 5תוינשמ ; 
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 ; "קדצ ילעופ,, הרבח 6

maw .7םייטרפ "םירדח,,ו "הרות-דומלת,, ,תונטק . 

 לש שפנה תוריסמו nA תבהא תא ןייצל קר הצור ינא .העיהי תובישיה לכ תרטמ
 םע ונימי לש הז סיסב לע תויונב זא תובישיה ויה אל ,עודיכ .ונריע לש םיתבה-ילעב
 תיב היה אלו ,רחא תיב-לעב לצא םוי לכ ,(געט) "םימי,, םילכוא ויה םירוחבה .הימינפ
 תוחפה לכל שירפהל לדתשה ינעה ולימא .רוחב זזיאל החורא DVI םוי לכ ןתנ אלש
 .עיבשב דחא םוי

 דמע םג אוהו ל"צז דלפנרַא ןועמש 'ר ,אתמד ברה יה הדסיימ - ס"ש הרבח

 ידמול לש םויסל םגו ,םויו םוי לכ םיברב ס"ש דומיל םשל הדסונ וז הרבח .השארב

ovה"ע ונבר השמ לש הנשה םוי ,רדא 'זב הנש לכ תודיחיב . 

 ,(ללכה ןמ אצוי ילב :דיגהל לוכי (ons םיללפתמה וראשנ הליפתה ירחא ברע לכב

 ,םיתב-ילעב ידי-לע סרפ לבקל nan לע אלש ןתינ רועישה .תופסות ay ארמג ףדל ןיזאהל

 בילטוג השמ 'ר רועישה לעב היה תובר םינש .וב רופחל םודרק הרותה תא ושע אלש

 ידימלת יבוטמ ,ריעב םיניוצמה םימכחה-ידימלתמ דחא -- דיה OND חירא 'ר וירחאו ,דיייה

nwגרובשרפ . pin4 העשמ לחה ,רקובב אתווצב םידמול ויה הזמ , pin,לארשיל " 

 -תיבב היה המוקמש ,הרבחה לש יאבגה .הליפתה ןמז עיגהש דע רוביצב םיליהת ורמאו

 .ריעב םיבושחה םיתבה-ילעבמ דחא ,טעלאג cay 'ר היה ,"דסח ,NAN ןטקה שרדמה

 ,nin לש יאבגלו ,יאבג ow תויהל טעלאג cay 'ר רבע לודגה שרדמה-תיב הנבנשכ

 .ריעה ירישעמו םיעודיה םימכחה-ידימלתמ דחא ,רעברול יבצ 'ר הנמתנ "דסח

 דיגנ ,םיובנטסק יכדרמ 'ר תא ריכזהל ילע van שרדמה-תיבב םינושארה תרשעמ

 אוה םג ,ד"יה רממוז לכימ 'ר ול המודה ותאו ,טאהנאבו ץיבושונה ידימלת ילודגמ ,לודג

 עגר לכו לודג AMO היהש -- ץיביקרב בקעי 'ר ,בילטוג השמ 'ר ,טאהנאב ידימלתמ

 ר"ומדאה VT ידורב לארשי יבר ןכ ומכ .הדובעה לעו הרותה לע בשי ויקסעמ יונפ היהש

 ףסוי 'ר ,ד"יה ןאמדירפ לאירזע 'ר ,ד"יה רעשאנאנ לשרעה 'ר ,ד"יה הבוכמאלאוומ

 קר לבא ,יטרפ שרדמ-תיב ול היה אלש דוע 55( Vem pan לאומש 'ר ,ד"יה םואבסקוב

 ןילקורבב תעכ ,בר ראושאק ארקנה ,י"נ oda לאפר ברה ,םיבוט םייחל לדביו (תבשל

 י .דועו

 תומשנל ,רקובו ברע joy לכ תוינשמ דומלל התיה התרטמ - .תוינשמ הרבח

 דמילש ,וז הרבח לש הבר .לבאה תיבב תוינשמ דומללו "ןינמ,,ל גואדל ,ריעה לש םירטפנה

 ארקנש ,אנניו לילגד ד"בא ,'ץיבודיוד רזעילא 'ר ברה ירומ יבא היה ,םוי"םוי ,דימת הב

 ,םוחבו VPA ,ףרוחבו ץיקב דמלל ךלה הנש םירשעמ רתוי ."ןייד רענאינארטס רעד,, לכ יפב

 ךלה לארשיל הרצ תע התיהשכ םג -- יל ורפיסש יפכו ,רקובב 5 העשב ,גלשבו םשגב

 "םיטסידראג ,ה םירוראה םיעשרה והואצמו ,רועישה תא דמלל רקובב םכשה שפנ-תוריסמב

 יכ דיגהל רשפא וילע .ותיב רעש ינפל הרכה ילב רוודה ואצמ ךכו ,ותוא וגרהש טעמכו

 ."ךשפנ תא לטונ אוה וליפאו,, :ל"זח והושריפש יפכ שממ "ךשפנ לכבו,, קוספה תא םייק

 רטפנל םא שידק רמא םגו הרבחה םעטמ לבאה תיבב דומלל ךלהש ,תיינשמה דומילל ונגס

 םינש הברה ךשמב way הרבחה שארב oven רגניפדלוג םהרבא השמ 'ר היה ,ןב היה אל



 דנורגשיפ עשוהי םייח

 היה הרבחה לש המוקמ .ןירג יבצ 'ר ,קאלופ הנח 'ר ,ד"יה רעסאוונזור קחצי םהרבא 'ר

 ."שילּופ,,ב ,לודגה תסנכה-תיבב

 ,הכאלמ-ילעב לש הרבח וז התיה דיעמ המשש יפכ — "קדצ ילעופ , הרבח

 רסומ-ירבדו שמוח ודמל םיירהצה-רחא תבש לכ .דומלל עובשה לכ יאנפ םהל היה אלש

 .ד"יה זלעב לדנמ 'ר ונתח יפמ -- ותריטפ רחאו ,ל"צז רגרבנירג השמ 'ר ברה יפמ

 ,ריעב יזכרמ "הרות-דומלת,, היה אל הליחתב -- הרות - דומלת ,ו "םירדחו, |

 ריעב ויה ינמזב .ויניעב ןח אשנש "'דמלמ,,ל ונב תא רסמ בא לכ :םייטרפ "םירדח,, קר

 יכדרמ 'ר (2 ,ל"ז ףייטש ליבייפ 'ר (1 : ארמג דעו ת'ייבדף"'לאמ תרמוא תאז ,יקדרד ידמלמ

 ידמלממ .ל"ז טכה השמ 'ר 64 ,(ול םיארוק ויה ךכ) "י'צאב,, ץיבוקציא (3 ,ןאינארטסמ

 לכ יפב ארקנש ,רללמ קחצי בקעי 'ר תא הנושארו שארב ריכזהל שי תופסותו ארמג

 maa היה ולש "רדח,,ה .ל"ז דלפנרַא ןועמש 'ר אתמד ברה לש ןמאנה ודימלת ,ה'ציא 79

 םיתש דע הנומשמ -- םויה ומכ אל ,זא היה "רדח,ב הרותה דומיל .ברה לש ושרדמ

 שמח העשב םכשה רקובמ ארמגה לע ?jaw 12--8 ליגמ םינטק םידלי .םיירהצה ירחא

 ףאו ,שערה לשב םעפ ףא זגרתה אל ,ינבצע םדא היהש תורמל ,ברהו ,ברעב הנומש דע

 .ןידבאד לע לבח .דיפקה אל ולש ןגה יצעמ תוריפה תא ונלכאו ונפטקשכ

 תולדתשהב ןושארה "הרות-דומלת ,ה Jou 1910 תנשב -- "הרותידומלת,ה

 ונריעבש םימכחה-ידימלת ילודגמ דחא ,ל"ז רנזור לארשי קחצי 'ר דיגנהו ל"נה ריעה בר
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 תניפב חתפנ "הרות-דומלת,,ה ."םשובה תגורע,, לעב ,ל"ז טסוחמ ר"ומדאה לש ודימלתו

 "י'צאב,, ץיבוקציא -- 'א התיכב :ויה םידמלמה .תותיכ עבראב ,יאראטס רכיכו ישמה 'חר

 'ך -- 'ד התיכב ,ואלב השמ 'ר --  'ג התיכב ,טכה השמ 'ר -- 'ב התיכב ,ליעל רכזנה

 תיסכודותרואה הכשילהו ראווגנוא תליהק ריכזמ ךכ-רחא היהש ,דנורגשיפ עשוהי םייח

 ימיאלה חוטיבה להנמ ,קרב-ינבב רגה ,דנורגשיפ בקעי רמ לש ויבא -- היסורוטאפראקב

 .תינמרג -- ןמזה חור יפל זא התיה "הרות-דומלת,,ב םידומילה תפש .ןג- תמרב

 -דימלת ,ל"ז רדפואפ יבצ הנוי 'ר ידי-לע הדסונ הנושארה — .תונטק תובישי

 לאומש 'ר ןואגה שודקה ינברה לש ףרודסנוה תבישי ידימלת ילודגמ קידצו לודג םכח

 ראבה ןמ םימ בואשל הכז הלא תורוש בתוכ םג) "לאומש ראב,, רפסה רבחמ ,גרבנזור

 Hop 'רל הנטק הבישי התיה ןכ .טנאפלַא קחצי 'ר לש ורצחב התיה תאז הבישי .(תאזה

 .םיבוט םייחל לדבי ,םולב לאפר 'ר ברהלו ,םואבסקוב

 םייתליהק תודסומ

 ןושארה ןימלעה-תיב היה םדוקמ .העודי התרטמ -- "אשידק הרבח,

 .וז הרטמל "קעדארה,, רהה תא יאראטס ןזורה ןתנ ןכ ירחא ,םודאה רעיה לומ ,ןאינארטסב

 .ל"ז רממוז לכימ 'רו ,סקופ רזעלא 'ר ,ןיילק הלויד דיגנה ודמע "אשידק הרבח ה שארב

 תגשמ התיה אל םדיש הלא לע לקהל התיה התרטמ - ."םישדולמ, הרבח

 לודג דובכל בשחנש רבד -- "אשידק הרבח,ב רבח תויהל תוכזה תא םמצעל שוכרל

 רבח תויהל ."אשידק הרבח,,ל הניכמ ומכ התיה "םישדולמ,, man .םיבורמ םימדב הלעו

 רקבל :ומכ ,תובדנתהב הברה דובעל םיכירצ ויה םירבחה לבא ,ףסכב טעמכ הלע אל הב

 ,הציחרב ,םירטפנב קסעתהל ;םהיכרוצ לכל גואדלו הלילב םלצא םירע תויהל ,םילוח

 הרבח,,ל םירבחכ םילבקתמ ויה הנש ירחאו ,םיאבגה וצ יפל לכה -- הרימשב ,השבלהב

 היה וימי לכש ,ד"יה ןייטשדלוג לדיי 'ר היה הרבחה שאר בשוי .םולשת לכ ילב "אשידק

 לש יאבג םגו לודגה תסנכה-תיב יאבג היה םינש הברהו ,תמא לש םידסח תלימגב קסוע

 .ליעל רכזנה 'ץיבוקרב Cay םייח 'ר היה "םישדולמ,, הרבחה יאבג .'הקדצ הרבח,ה

 תודלוי םישנ קיזחחל AMA התרטמ — ןיגיבשושו תואקדנס הרבח

 גואדל ,וניבא םהרבא לש ותירבב wan ךרה תא סינכהל םגו peony לכל גואדל ,תוינע

 הדיקפתמ הז היה ןכ .ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ידכ -- הדועסה תואצוהלו קדנסל

 דיגנה Wy הרבחה שארב .וכו הנותחה תואצוהב ןהל רוזעל ,תוינע תולכל גואדל

 ey ןיילק תרז יל

 ,הריעה ואבש חרוא-ירבוע םיינעל רוזעל התיה התרטמ - "הקדצ הרבח,

 דובכ-ךרדב םתכימת ולביק םה .תובדנ שקבלו תיבל תיבמ םהילגר תתכל וכרטצי אלש

 .ריעה Maya הרבחה.הכמת ןכ .ל"'ז ןייטשדלוג לדיי 'ר יאבגה ידי-לע "הקדצ הרבח,, תפוקמ

 .הליהקה ד"בא ,ברה ידיב ,ןבומכ ,וזכרתנ תודסומהו תורבחה לכ

 םיניידו םינבר

 הדסונש תעב םינושארה םינברה לע -- .ד"בא ,ל"צז רגרבנירג ןרהא 'ר

 ןרהא 'ר ןואגה קידצה ברה לע העומשה יפמ בותכל ליחתמ ינא .תועידי ןיא הליהקה



32 

 ק"קב בר חיה םדוקמ ."רפוס םתח,ה לש וידימלת ילודגמ דחא היהש ,ל"צז רגרבנירג

 רפסה תא רביח ."קידצ רעטלא רעד, לכ יפב הנוכמ היהש ,לודג קידצ .יאוושטלוט

Nyt,ןמסדנל סופדב ונריעב ספדנש ,ןיטיג תכסמ לע "רפוס . 

 אל יכ ,וילע בותכל לוכי יניא ירעצל -- ןייד bg רגרבנייו לאומש 'ר

 .וז תוישיא לע םיטרפ גישהל ידיב הלע אל םגו ייתרכה

 ריעב ינשה ןיידה ,ןיבור לאירזע 'ר תא - .ל"ז ןיבור לאירזע 'ר

 לש קהבומ דימלת היה .תישיא יתרכה ,רגרבנירג ןרהא 'ר ד"בא לש ותנוהכ תפוקתב

 תנשב רטפנ .הארוה רתיה Yap ונממו בובל ק"קד .wax ,ל"ז ןוזנתנ לואש ףסוי יבר

 pam עשוהי 'ר ברה לשו ,ל"ז pan לאומש 'רו rota 'ר לש םהיבא אוה .1909 וא 0

 .ד"יה -- ל"ז

 ברה תריטפ ירחא -- .ד"בא over ,דלפנרַא ןועמש 'ר >אתמד ברה

 ד"בא היהש ,דלפנרַא ןועמש 'ר ברה תונברה OD לע ?Naw ארקנ רגרבנירג ןרהא 'ר
 הריכבה ותב התיהש ,ומא דצמ ל"ז "רפוס םתח,,ה ונבר לש ודכנ היה .הננעש ובוא ק"'קד

 תא רכז אל ףא ,יל רמאש יפכ .ןטק דלי ותויהב ny םתייתנ אוהו "רפוס םתח,,ה לש

 ויחא לצאו ל"ז "רפוס-בתכ,,ה ודוד לצא לדג אוהו שולש ןבכ היה ורטפנשכ יכ ,וירוה

 דיגנה לש ונתח היה אוה .ףרודסרטאמ ק"קד ד"בא ,ל"ז דלפנרַא לאומש 'ר רוכבה

 ry רלימ לארשי 'ר

 אל ותעשב .אלפנ ןשרדו תוילגרמ קיפמ הפ ,הרותב לודג היה ןועמש 'ר ברה

 יתייה זאו ."הנש םיעברא דע ובר nyt לע דמוע םדא ןיא,, :ל"זח רמאמכ ,תאז יתגשה

 .םולשה ירחא ותפידרו ולש םולשה תבהא -- אוה דחוימ ןויצל יוארה רבד .םינשב ךר דוע

 לכבו ,ונתליהקב תונברה לע "הקזח,, תנעט ןיידה רגרבנירג החמש 'ר ברהל התיה ,עודיכ
 דבכל שיש דובכה לכב ותוא דביכו םולשב "הקזח,ה לעב oy יח ןועמש 'ר היה תאו
 דומעלו הליהקה תודחא לע רומשל חוכה תא ול הנתנ ולש םולשה תבהא .םכח-דימלת
 :רמאש ,ל"ז "רפוס םתח,,ה שודקה ובס ירבדכ ,שדח םרז לכו םימדקתמה חור דגנכ ץרפב

NON vain,הרותה ןמ ..." 

 לש .ania רבד ונממ יתעמש אלו ול ןבכ ותיבב ;nya ,ושמשל יתיכז maw הברה

APSאל אוה .ר"ומדא וא בר  pon np?זלעב ,'ץאקנומ תקולחמ ןוגכ ,תקולחמ םושב , 
 .םיר"ומדא לש pon היה אלש ףא ,לודג דובכ הריעה Naw ר"ומדא לכ דביכ .דועו ,טגיס

 תנשב ונריעב הז קידצ רקיבשכ .זלעבמ ל"ז בוד רכששי קידצה ברה תא דביכ דחוימב
 ריהטה ןחלושה די-לע .ודובכל הלודג הדועס השעו ותיבל .ןועמש 'ר ותוא ןימזה ,2
 הרתי הביח .םשמשל יתיכז בתוכה ינאו ,ןיד-תיבהו זלעבמ קידצה ברה ,ןועמש 'ר ובשי

ANAםואבלטייט יבצ םייח 'ר טגיסמ ר"ומדאה קידצה ברהל ול תעדונ  byרבחמ  Spon 
 ,הנושארה םלועה-תמחלמב .שונא לכשב גישהל השק ולש לארשי תבהא תא ."םייח יצע,
 ow הכוסה תא oo ,םיטילפ תחפשמל ותרידמ pon הצקיה ,ןילופ יטילפ ונריעל ואבשכ
 הרזעו תדה קוזיח התיה התרטמש ,"הירומ,, תרבח תא דסי אוה .םיטילפ תחפשמל רסמ
 | .םיכרצנ םינברל

 .ונריעב TAX ,רגרבנירג ןרהא 'ר לש ונב — .ל"צ רגרבנירג החמש 'ר
 הלע אל ,יל תועודי-יתלב תוביס ינפמ לבא ,ומוקמ אלמל החמש 'ר הצר ויבא תריטפ רחא
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 היה .1909-10 תנשב רטפנ .ןיד-תיב שאר רותב ויבא םיקמ אלמל ראשנ אוהו ודיב רבדה

 .ישמה בוחרב ,ליעל רומאכ ,יטרפ שרדמ-תיב ול

 AND ויבא םוקמ אלממ ,החמש ר לש ונב - .ל"צו רגרבנירג השמ 'ר

 ייחב TY הבישי שאר היה םגו ,אלפנ ןשרד היה .1931-32 תנשב רטפנ .ןיד-תיב

 .ל"'צז ויבא

 pipa ToT ,ידורב ןמלז 'ר לש ונב -- .ל"צז pe "דודב לארשי יר

 לארשי 'ר .זיולקה ישנאו םידיסחה שאר היהש ,דלפנירג המלש םהרבא לש ונתחו ,ראווגנוא

 דיעמש יפכ ,לודג םכח-דימלתל השענו הדיבעהו הרותה לע םינש הברה וימח תיבב בשי
 .ודיל ןתנש הארוה-רתיהב ,ראווגנוא ק"ק לש הבר ,רמייהנמ יבצ םייח 'ר שודקה ובר וילע

 ."לארשי ישיא,, רפס רביח .ריעב תולאש pow היה ןיידל רחבנש ינפל דוע םינש הברה

 .האושה ימיב ןילופ תולגב רטפנ

 ועד, Nn אנניו לילגד ד"בא — eer ץיבודיוד רזעילא ברה

 התיה ןאינארטס .דרפנ "ןינמ,, ןאינארטסב היה ,ליעל רמאנש יפכ ."ןייד רענאינארטס

 הירגנוה ןוטלש תחת .ריעה ןיבל הניב לידבה ץרובאלה רהנש ,הצבולאכימ לש הנוכש

 קוחה יפלו ,ראווגנּוא זוחמל -- ןאינארטסו ,ןילפמַאז זוחמל תכייש הצבולאכימ התיה

 רבחמ ,ל"ז ןאמדירפ החמש השנמ ןואגה ברה ינקז לש ותנוהכ םוקמ ,ץנארבוס לילגל

 הבורק התיהו ץנארבוסל ןאינארטסמ בר קחרמ היהש רחאמ ."ותרובגב שמשה,, רפסה

 אבא .הינפל הדסונ ןאינארטס תליהקש ףא ,הצבולאכימ תליהקל הפרוצ ,הצבולאכימל

 לש תונברב האלמ mom רבח aw ףאו ,הלשממה םעטמ aw רוגל חרכומ היה ל"ז

 ברה ראותב קר םא יכ ,הצבולאכימ לש הבר וא ןייד ראותב שמתשה אל -- הצבולאכימ
 ץנארביסמ ברה לש ונתח היה אוה ."ןאינארטסמ ןיידה,, ול וארקש ומכ וא ,הנניוומ
 קחצי ברהמ ולש אנמרהה לביקו "םשובה תגורע,, bya ,טסוחמ ר"ומדאה לש ודימלתו
 ברהמ -- Pan ןורחא ןורחאו ,"קחצי די, רפסה רבחמ ,יאוושטלוט ק"קד ד"בא ,קילג
 .טגיס ק"קד ד"בא ,ל"ז "בוט םוי תשודק,, לעב שודקה קידצה ןואגה

 ללפתה הליהקה דעו םעטמו תוינשמ הרבח לש הבר ,ליעל רומאכ ,היה ל"ז יבא

Wanלודגה תסנכה-תיבב , ANיקבו אלפומ ןשרד היה .ולש רצחב שרדמ"תיב ול היהש  
 תוררובל וא הרות-ןידל ותוא ונימזהו לודג קסופכ הנידמה לכב אצי (ww "טפשמ ןשוח,,ב
 -ידימלתמ דחא ןכ םג היהש ,ד"יה ,ילתפנ ברה יחא תא ריכזהל ילע ןאכ .וריעל ץוחמ ףא
 יקבו ןואג היהש ,ל"'ז ןרהא רוחבה ,המכחב לודג לבא ,ןטקה יחא תאו ,ריעה לש םימכחה
 ,ל"ז אנהכ ךלמילא ףסוי 'ר קידצה ןואגה ברה תבישיב הבישי-שארו םיקסופו ס"שב
 .ד"יה ,האושה ימיב ןילופ תולגב ורטפנ יחאו יבא .ראווגנוא ק"קד ד"בא

 םינב ותומב many ,רגרבנירג השמ 'ר לש ונתח - or זלעב לדנמ 'ר
 לדגיש דע ןיידכ והונימו תמאו דסח ותא התשע הליהקה .הארוהל דוע ועיגה אלש ,םינטק

aהשמ יבר לש ונב ,החמש . 

 vak לש impo אלימש men 'ר לש ונב - ."ז רגרבנירג החמש 'ר

 .ד"יה ,האושה ימיב ןילופ תולגב רטפנ .ןיידכ

 םיטחוש

 .ונריעב ןזחכ םג שמיש - .ל"ז רגזואה ןרהא 'ר
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 .רבד יל עודי אל וילע — O77 סייו ריאמ 'ר

 ,ל"ז דלפנירג המלש םהרבא 'ר לש ונב - .ל"ז דלפנגירג בייל" דוד 'ר

 ררושמ היה בייל דוד 'ר .םילשורי ק"היעב דובכ ותחונמו 1910 תנשב דוע הצרא הלעש
 לכ יפב ארקנו רעטעפ-.טס ק"קד טחוש ,דלפנירג ךורב 'ר רוכבה ויחא OY דחיב ,אלפנ
 'ר .טגיס ק"קד ד"בא ,ל"ז "בל ap», bya לש קהבומ דימלת .רערעטעפטנעס ךורב 'ר
 לודגה תסנכה-תיבב "תירחש ,Oya היה םיארונה םימיבו אלפנ הליפת-לעב היה בייל דוד
 הכזו וימי יצחב רטפנ .לודגה תסנכה-תיבב ארוק-לעב וימי לכו ,זיולקב "ףסומ לעב,ו
 .ינריע לש םייחה-תיבב רבקיהל

 טחוש היהש רחאל ,1920 תנשב ונריעל אב - .ל"ז רדיו בייל ןמלז 'ר

 ודמל םיכרבאש הבישי ול התיה םגו ,החמומ טחושכ וינפל ךלה ומש .רעטעפ" .טס ק"קד

 .וז שדוק-תכאלמ הב

 ונתחו דלפנירג בייל דוד 'ר לש ונב - .ל"ז דלפנירג המלש םהרבא 'ר
 תולגב רטפנ .ומוקמ אלמל והולביק ויבא תריטפ רחא .ד"באר ,רגרבנירג השמ 'ר לש
 .האושה ימיב ןילופ

 הליפת-ילעבו םינזח

 ונריעב ןושארהו ישארה ןזחהו ןיוצמ הליפת-לעב היה -- Op רנזור ןרהא 'ר
 .הבוט הבישל עיגהו תופוצר הנש םישימח ךשמב םיארונה םימיב הביתה ינפל רובעל הכזו
 -רחאו טחושכ ונריעל אב םשמו ,ראווגנוא ק''יקד םיטייחה לש תסנכה-תיבב ןזח םדוק היה
 יכ ,יל רפיס ןרהא 'ר .ל"ז רעשולעס אקלעמש יבר לש ודימלת היה .ןזחכ לבקתנ ךכ
 שולעסל עסנ ,לולא שדוח שאר ברעב ,םעפ .שולעס תביבסב רג םימיל ריעצ ותויהב
 :ןל רמא הליפתה רחאו ןטק רופכ םוי תליפתב ותוא דביכ אקלעמש 'רו ,שודקה וברל
 וכרב תאזה הכרבבו ."ןיוצמ ללפתמ התא ,ןרהא,, :רמולכ ,"להאוו טסנעוואד TT ,"ןרהא,,
 ונריעב רטפנ ."םישימחה םעפב ללפתמ ינא וישכעו,, :יל רמא שרפש ינפל .וייח ימי לכל
 .דובכ ותחונמ םשו

 אב םשמו ןיצרבד ק"קד ןזח םדוק הה --  ל"ז רדיו בייל זןמלו 'ר
 oy ללפתהש ,הניגנב papi ינרדומ ןזחו לודג םכח-דימלת היה .1920 תנשב ונריעל
 ven pop תולגב האושב רטפנ .הלודג הלהקמ

 םכח-דימלת היה .לודגה שרדמה-תיב לש ןזחה — .ל"ז רעואסיל דוד 'ר
 om האושה ימיב ןילופב רטפנ .הארוהל ךמסומו לודג

 םישמשה

 ידבכנמ דחא ,גנאל ימוב לש ונקז ,גנאל םהרבא 'ר היה םישמשה ןושאר
 שמש היה םהרבא 'ר .לודג הקדצ-לעבו maw תודימ bya ,להקה שאר םג היהש ריעה
 ,ל"  גנאל םייח 'ר ונב הז דיקפתב שמיש וירחא ."אשידק הרבח,,ה שמש םגו הליהקה
 הקלחנ ונמזב .ל"ז ןיבור לאירזע 'ר לש ונב ,ל"ז  ןיבור והילדג 'ר  וירחאו
 רעיירש הירא 'ר תא ,דרפנ שמש הל החקל "אשידק הרבח,ה :םינשל תושמשה
 von ,האושה ימיב pop תולגב ורטפנ םהינש .ל"'ז
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 ונריע יאצוי םינבר

 לודג ןואג ,ל"ז רגרבנירג ןרהא 'ר לש ודימלת ,ל"ז שטיוד רזעילא 'ר ברה .1
TANםיבושחה םינברה  Tyדועו "הדשה תאובת,, םירפסה רבחמ ,הנשיה הירגנוהב . 

 ,ל"ז 'ץיבוקשומ דוד בקעי 'ר לש ונב ,ל"ז 'ץיבוקשומ ןושרג לדנמ 'ר 2

 ומוקמ אלממ maw ,'ץסאלג ץיוואשטעשט ק"קדבא ,ל"ז 'ץטינייר ךורב עשוהי לש ונתחו

 .ץיוואשטעשט לילגד ד"בא רותב ל"נה ונתוח לש

 .עשטעמעק ק"קדבא ,ל"ז שטיווארענעל יכדרמ 'ר 3

 ,שאנאנ ק"קדבא YAR יספא,, לעב שודקה ינקז לש ודכנ ,ל"ז ןאמסורג יבצ 'ר 4

 paws ty ,ל"ז דלפנרַא pyar 'ר ברה לש לודגה ודימלת ,קידצו לודג םכח-דימלת

 .שטריפשומאוו ק"קדבאכ ןהכל ותוא וחקל םשמו ,אננעש ק"קב

 .סאסגערעבו NI ק"קדבא ,ל"ז ץעמנייטש רשא 'ר 5
 ןועמש 'ר לש ודכנו ל"ז דלפנרַא לאומש 'ר לש ונב ,ל"ז דלפנרַא והיעשי 'ר 6

 | .אטנעז תליהקב יסכודותרוא ברכ ןהיכ .ל"ז דלפנרָא

 תעונת ילודגמ Ink -- דאינוה-יפ'נאבמ ,ל"ז ןיילק ?apy 'ר תא ריכזהל ילע ןכ

 יבושחמ דחא o be ןיילק cay 'ר לש ונב ,ונריע דילי היהש ,ןעגריב-ןעביזב "יחרזמה,,

 .דובכ ותחונמ םשו ביבא-לתב ררוגתה .טסיצילבופו םכח-דימלת .ריעב םיתב-ילעב

 לש ("ןדיי ענייש,) "םיפיה םידוהיה,, תא ריכזהל ילבמ וז הריקס רומגל רשפא-יא

 םשו די ond ביצהלו םשפנל ןורכז תושעל הצור ינא הזבו .ונריע

 .1930 דע ונריעב רג .ןאלשימערפמ ריאמ 'ר לש ודכנ ,ל"ז רפואל לאיחי 'ר 1

 Sy ןיטשיבמ םוחנ 'ר לש ונתח ,ל"ז ץיבורוה םירפא 'ר הבוכמאלאוומ ברה 2

 ברה לש ודכנ ,אצינשיוומ ברה לש ונתח ,ל"ז (ןיבור ארקנה) ץעמנייטש םייח 'ר 3

 .סאסגערעבו אנגורב ק"קדבא ,ל"ז ץעמנייטש רשא 'ר לש ויבאו אוואנישמ לאקזחי 'ר

 .שטריפשומאוו ק"קדבא ,ל"נה ןאמסורג יבצ 'ר 4

 יבס לש ודכנ אוה םג .רעשענאנ לשרעה 'ר לכ יפב ארקנה ,ל"ז ןאמסוז יבצ 'ר 5

 .לודג קידצכ VIP היהש ,בוקפורטסמ ל"ז ןאמטוג ףסוי לארשי 'ר לש וגתחו ,שודקה

 ory תנ בקעי 'ר לש ונב ,'ץיבולא ל"ז ךלמילא יבצ ברה 6

 .הנטק הבישי קיזחמ היהש ,ל"ז םואבסקוב ףסוי 'ר 7

 .ןילקורבב יח ,ואשאקמ ברה ארקנש ,א"טילש םולב לאפר 'ר 8

 לש ונב היה .ירוענ Jan ,ד"יה pan לאומש 'ר ברה אוה המצע ינפב תכסמ 9

 דימלת .ל"'ז רגרבנירג השמ 'ר לש ונתח ,ןיבור הילדג 'ר לש ויחאו ל"'ז ןיבור לאירזע 'ר

 רגנוא דוד לאומש 'ר לש ודימלתו onan ריעב ןייד .ל"ז קיד שריה יבצ 'ר לש קהבומ

 ויניעשכ ךלה Pan .הזה םלועה ןמ שורפו DAN קידצ .ארטינו ואנריט ק"קדבא ,ל''ז

 איצוה .ןוועמ בישה םיברו ,רסומ לעב .ולש תומא 'ד ךותמ אצי אלו עקרקב תושובכ

 וליפא הזה םלועה ןמ הנהנ אל .רסומה תרותב םיסרטנוק המכו הליפת-רודיס רואל

 .הינתנב רגה ,א"טילש לכימ 'ר ,ול המודב PAN וירחא ריאשהו ,הנטק עבצאכ

 ."וירצל בישי םקנו םוקי וידבע oF יכ wy םייוג וניגרה,
 'ציבודזוד בקעי לארשי קרב"ינב
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 ונידמלמ

 %חרמה ma בוחר

 היסנמיגה

 הנלוד בוחרב יבא תיב
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ct 
 (י'צאב \יבוקציא) ציבוקציא

WAIN 

 ונידמלמ

 ונא ,הצבולאכימ -- הנשיה ונתדלומ תרייע תא וננורכזב םילעמ ונחנאש העשב

 םג הבוטל הרוכז .הנממ דרפנ-יתלב קלח וויהש םידוהי םתואב שדוק"תדרחב םירכזנ

 קילג,, ויוניכב עודי היהש יפכ וא ,הליהקה ריכזמ ,קילג ילדנמ לש השקונה ותעבגמ

 ודקפנ ,הרייעה לש קהבומה ידוהיה יפואה לע םמתוח ועיבטהש ,םירחאו אוה ."שירטונ

 .ונלש םידוהיה "םידמלמ,,ה תא דובכ-תאריב ריכזמ ינא .םירחא ידיד-לע הז רפסב יאדווב

 יממע רפס-תיב ,"הרות-דומלת,, הרייעב 'דסונ םרטב ,םינמז ?ONIN ןווכתמ ינא
 להומל ,םישנל הרשכ דחוימבו ,הנוגה הווקמל mm גאד הליהקה-דעו .םידמ םע ימשר
 .רוביצה יכרוצ לכלו םיבצקל ,םיטחושל ,האנ וקרפש ברע לוק לעב בוט ןזחל ,החמומ
 ףאו ;ךכל וגאד תובאה םנמאו .באה לש ידעלבה ונינע היה הז -- ידוהי ךוניח לבא
 דחא בא-תיב וליפא היה אל ,(טלעג-יבר) דומילה רכש תא קלסל םבורל היה השקש
 "םירדח,המ דחאב רקבי (תבה ףא ,תובר תוחפשמב) ולש "ל'שידק,הש גאד אלש
 .םיבוטה
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 ...םהיסנכמ תא

 -- ונוצר דגנ בורל -- ודיב באה זחא ,והשלכ םידלי-ןגב רבעמ תפוקת ילבו ותוחתפתה

 םייולתה םיבוטרה דבה-יסנכמ... לש mon יפאב הלוע םויה דע ."םירדח,,ה דחאל ובחסו

 םהמ ולטנש לע םהיתובאב םוקנל םידליה וצר ,הארנה יפכ .רדחה לש וללח תא םיאלממו

 סבכל ומויב םוי ידמ וצלאנש ,םהיתומא תא ושינעה השעמל לבא ,םתוריח תא םדקומ הכ
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 לעב ,הובגו םונצ ידוהי -- ףייטש לבייפ 'ר םג ךייש היה םידמלמ לש הזה גוסל

 "ישמה-יכרבא,, לש דמלמה היה אוה .רלסר לש ורצחב היה "ורדח,ש ,תולוכת םיניע

 דע הליפתו "ירבע,,ב םיכישממ ,ת"יב-ף"לאב םיליחתמ ויה הלא "םירדח,,ב .םיידיסחה

 'םירדח,,ל הגרדב םילוע ויה "םירדח,ה םתואמ דחא ovo רחאל .םידחא שמוח יקוספל

 'ר תא ינורכזב תולעהל לוכי ינא any .ך"נתו י"שר תצק ay שמוח any ודמיל םהבש
 היה "ורדח,,ש ,יסורה ןרהא 'רו רצראק mop 'ר תא ,לבייפ 'ר לש ונב ,ףייטש יכדרמ
 .הצבולאכימ לש ןושארה ינויצה -- םיובנכייא םייח 'ר לש ורצחב

 השמ 'ר "החמומ,ה לא עיגמ היה ,הווצמ-רב ליגל דליה ברקתהב ,רחואמ רתוי

 לכב ךא ,םודא ןקז -- םהינשל ףתושמ היה דחא רבד .רללמ השטיא בקעי 'ר וא ואלב

 תוכמס לעב ,הדיפקב שובל ,רדוסמ ידוהי היה ואלב השמ 'ר .תילכתב םינוש ויה ראשה

 ארמג ףד ,י"שר םע שמוח ודמל ןאכ .חתמו תונבצע ילב יכ םא ,תעמשמ טילשמו

 .("לטשפ,ה) השרדה תא םג -- "הווצמ-רב,ה ברקתהבו ,תופסותו י"שר ay ,ותכלהכ
 .םיגשיהל ועיגי וידימלתש ודואמ לכב ץמאתהו תוניצרב ודיקפתל סחייתמ היה אוה
 תונמדזהה תא ונתאמ דחא לכל ima היה ךכו ,ונלשמ ,pan" םימייקמ ונייה רקוב לכ
 -והי היריטסיהל תדחוימ בל-תמושת שידקמ DA היה אוה .הביתה ינפל רובעל תישעמה
 .הרייעה לש "דראווראה,,ה היה ולש "רדח,ה -- רוציקב .ירבעה ביתכל ףאו ך"נתל ,תיד

 עקות היה אוה םג .םידומיל תמר התוא ךרעב התיה רללמ השטיא בקעי 'ר לצא
 noe any“ לודג ןדמל וליפא היה אוה .תופסותה לכ oy Noa לש םינוגה םיפד ונשארל
 ןכו תונלבסה תא רסח היה ,ומצע לשמ םיבר םידליב לפוטמ ותויהב לבא .עוצקמל והרח
 van ,דחוימב ההיבג המוק לעב היה השטיא בקעי 'ר .והרחתמ לש ןוגריאה רשוכ תא
 ותרטקמ לש קאבאטה ןמ בהצומ היה דימתש הבהל ןקז ,םודא ונקזו ושארל הפיטק עבוכ
 -צהל ךירצ היהשכ ,"לרבאטש,,א םג ול השמיש בגאשו םלועמ ויפמ השמ אלש ,הכוראה
 ...לודג שוכרב םידימלתה ואצי ןאכמ DA .וידימלתמ והשימב ףיל

 ליגב .וללה ''םירדח,ה ינשב םהידומיל pin תא םימייסמ ויה הרייעה ינב לש םבור
 .חלוממ רחוסל וא הלועמ הכאלמ לעבל תויהל ידכ ,"עוצקמ,, דומלל םיכלוה ויה 4
 התיה ךכלו ,םיטפשמל וא הסדנהל ,האופר ידומילל ,תואטיסרבינואל הנפ רחא קלח
 ידומילב ךישמהל ופידעהש הלא .אברו ייבא תויווה רשאמ תרחא הנכה םהל השורד
 תולועמה תובישיה תחאב תאז תושעל ולכי ,ךכב וצר םהיתובאש ןוכנ רתוי וא ,ארמגה
 .רדפואפ יבצ הנוי 'ר לש ותבישיב אפוג ונתרייעב םגו

 הכפמ -- הנטק התקיבב ,טנאפלַא קחצי 'ר לש ורצחב ,הקסבולוש 'חרב ,ידדצ בוחרב

 ,תללוהמהו תמסרופמה "ףרודסנוה תבישי, לש רבעשל הבישי שאר .דומלתה ןיעמ

 -ומוקב רישע הזוחא לעבש ,רמול בטומ .הרישע המלע השאל ול אשנ ,גלפומ םכח-דימלת
 הבישיה שאר תא --ויתונב יתשל םיאנ םינתח ינש ומצעל הנק ,הצבולאכימ דילש הציבונ
 יפכ ,לודג ןעדיו חומ-ףירח ,ןמדירפ הקלירז 'ר תאו ,רדפואפ יבצ הנוי 'ר ,ףרודסנוהמ
 ארקנ ןתוחהשכ ,ןכמ-רחאל .ומצעל תושרהל היה לוכי קודאו רישע הזוחא לעבש
 ולכי אל ,ארמגה לע םידקוש ויהש ,"םינלטבה,, ינש .הזוחאה םג הלטב ,תמאה-םלועל
 .הרייעל ורבעו הזוחאה תא ושטנ ןכבו ,םירקא תואמ לש הזוחא לוהינ לע טלתשהל ןבומכ
 האנ ידוהי תיבמ היה רדפואפ יבצ הנוי 'ר לש ואצומ .הבישיה ןמ -- ? ומייקתי הממו
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 גישהל היה לוכי אל ,ינבר סוחי רסח ותויהב .ליטסכט amo לש דיחי ןב — הטנאלאגב

 לכבו דומלתב הליגר-יתלבה ותואיקב ףא לע ,תולודגה תוליהקה i תחאב בר תרשימ

 רבד -- רחסמב קוסעל הצר אל ,דומלתב ןויעל הברה ותייטנ תאפמ .תיתדה תורפסה

 סנרפל םגו הרותב קוסעל לכויש ידכ ,ןכל .הזכ ןדמל ידוהי לש ודובכל היה אל םגש

 ."ץרא-ךרד םע הרות (ה)בוט,, :רמאנש המ םייקל .הבישיה תא חתפ -- ותחפשמ תא

 בחורכ טעמכ ובחור --  ונימב דחוימ םודא ןקזו תינוניב המוק לעב ידוהי היה אוה

 ירקי םהיניב ,םירפס שודגו אלמה ,ותיב תומא עברא ךותב דימת היה יוצמ .ויפתכ

 קר אלו .ףרוחבו ץיקב ,ברעב הנומש דע רקוב תונפל עבראמ דמלמ היה םש .תואיצמה

 קודא היה אוה .ומצע דומילב האנה אצומ היה אוה .תחאכ דמולו דמלמ אלא היה דמלמ

 .יתמחלמ היה אל תונויצל וסחי םג .וידימלתמ םג שרוד היה תאזו ,יאנק אל ךא ,דואמ

 ,תונויצה דגנ המרח תמחלמ ולהינ "םלוע-לש-וניבירה לש םיקאזוקה,,שכ ,םימי םתואב

 אל םג לבא ,תונויצה תא ,ןבומכ ,דדועמ היה אל םנמא .ידמל הנותמ הדמע גציימ היה
 | .הדגנ היה

 םדמלל גוהנ היה אלש הלא םג ,םישוריפה לכ םע דומלת םידמול ויה תאזה הבישיב

 ויה םיפחדנ וליאכ ,ידומיל חתמ רוציל עדי רדפואפ יבצ הנוי 'ר .תולודגה תובישיה לכב

 ןיב ןפוד-אצוי WW אצמנ םאו .ויתויורשפאל לובג ןיאש יומס חוכ ידידלע וידימלת

 לא לבא ,בייח ךניא -- דומלל הצור ךניא םא,, :הוולשבו טקשב ול ריבסמ היִה ,וידימלת

awnיפסכ תא זבזבמ התא .םניח וניניב הפ  PANותואב ירה ;קירל רקיה ךנמז תאו  TNT 
 ."דיתע ךל חיטבהלו עוצקמ דומלל תלוכי

 וידומילב ךישמהל ןמוזמו ןכומ רוחבה היה ,ןאכ םידומיל לש םינש רפסמ רחאל

 שארו ברכ ןהיכ םש ,הבאנרט תבישיל היה "אוצי,ה רקיע .רתויב תולועמה תובישיב

 ןיבש ינפמ ,ולש "םירצומ,,ב שייבתהל ול היה אלו .רגנוא .ד .ש ברה ,ישיאה ודידי הבישיה
 תא רבעשל רדפואפ יבצ הנוי 'ר לש וידימלת וויה הבאנרטב הבישיה ירוחב 0
 .הרובחבש תידיעה

porבצ הנוי 'ר לש וידימלת ןיבמ "םיבוטה םישארה,, ןמ המכ ,המגודל ': 

 םג םהמע הנמנ ונתעידי יפל) 'וכו שאקראפ יכדרמ ,ץראווש לשרה ,רגרבדלוג ריאמ

 רשוכל המגוד וויה םלוכ םה .(תכרעמה -- .תאזה המישרה בתוכ ,טדראהנייטש רודגיבא

 | .יבצ הנוי 'ר לש הארוהה

INםילוכי ? הזכ הבישידרוחב לע רבד לש ופוסב היהי המ  uxהצפח שפנב םיכסהל  

 אל קודא ידוהי ךא ,לוכה תויהל לוכי הזכ רוחב :רגנוא .ד .ש 'ר לש הנונשה ותרעה םע

NR?ונממ ... 

 (טדראהנייטש) ונטס רודגיבא הדנק
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 (לסעג הווקמ סאד) הווקמה בוחר

 הכישחבו .בוחרה ירייד תא שמשה לש ותאירק הקיעזה '!תוחילסל ומוק ,םידוהי,

 ךכו .הרייעה יווצק לכמ ואבש ,הכאלמ-ילעב םתסו הבישי-ירוחב ,םידיסח ןוזפיחב ודעצ

 .הווקמה בוחרב םייחה וליחתה

 ,may ישוקב .הווקמה בוחר לא ומרז הרייעה ידוהי לכו ,םיל םימרוז תורהנה לכ
 ,ץחרמה-תיב :תידוהיה הליהקה תודסומ םיזכורמ ויה והצקבו בוחרב היה ona לש
 -ימש ,ץרובאל רזכאה לחנה לובגה תא רגס םדי-לעו ,רשכ רשב רכממל םינכודו הטחשמה
 .ויתואלפנב תוזחל הרייעה יבשות ומרז וילאו ףרה ילב ומרז וימ

 םשו nav דובכל םיגד יתגד (ow ,יתלדג ow .םיבר תוערואמ ורק ,לחנה דידלע ,םש
 -ולצ םימב ,היתחתש הלודג הארמ ןיעכ היה לחנהו וימימ ואפק תע ,חרקה לע יתקלחה
 לא וצפנתהש םירידא חרק-ישוגב ,םיגלשה תרשפה םע ,וניזח םג םש .םיגדה וטש ,םיל
 םילוע וימימשכ ,לחנה תואגב ונלכתסהו ויפוח לע ונדמע .רשגה לע ןגהש חרקה-רבוש
 egy oy םרזב םיבחסנ םהיבשוי לע םימלש ona ;הביבסה תא םיפיצמו ויתודג לע
 תורענ ודמע םימה ךושב .דעומ דועב ןושטנ ןהילעבש םיגייד תוריסו םהישרוש םע ורקענש
 .ץעה תוגרדמב הלועו דרוי םימה באוש קיציא היה םש .םיסבכה תא וסביכו תוריעצ
 אלו םויב אל טקש אל בוחרה .בוחרה ירייד לש םנואמצ תוורהל םימה תא ליבומו באוש
 ,רדהו דוה בוחרה wad -- "םיארונה םימיה,, ועיגהשכ TN .ץיקב אלו ףרוחב אל ,הלילב
 דוע הליפתה תנירו הפוקז המוקב ,םהישובלמ בטימב םישובל ,הרייעה ידוהי ואב זא יכ
 רפכלו רהנל םהיתואטח ךילשהל ידכ ,תסנכה-תיבמ םנושלב הקובד דועש ,םהיפב
 -שמ ,ואטח םרט דועש ,םינטק םידלי .םיב הפיטכ ןהו תועמד תוליזמ תוהמא .םהיתונווע
 .םינשה לכ היה ךכ axa תולודג תוקהל :גח םהל םג םיגדהו .םיגדל ond ירוריפ םיכיל

 ושיטפ תומלהב ,םייחקלמב קיזחמ אוהש ןבולמה לזרבהמ תוצוצינ זיתמ חפנה לדנמ
 .ףרוחה תארקל גגה תא ןקתמ חחפה לקנעי .בוחרה תלומהל םיבוצק םילילצ אוה ףיסומ
 השמ 'ר לש pan הרות דומלל םידתעתמה ,בוחרה ידלי לש םהילענ תא ןקתמ רלדנסה
 .קושל םירווש גוז ליבומ רכיא .םידליל םישובלמ לודג דובכב רפות טייחה היעש .דמלמה
 nay דובכל "האיצמ,, סופתל םיצר םידוהיו םימטופמ םיזווא הסומע הלגע העיגמ הנהו

 .דימת יבלב ראשנ יתלדג ובש בוחרה ןורכז לבא ,דוע ונניאו היה הז לכ
 (ואלב) בהל בד קיראסאמ רפכ
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 ל'ז הדנישה יחא 9919 היסנמיגב סינשה

 האושב הפסנש

 םויב הצבולאכימב היסנמיגה לש תינימשה ידימלת השימח ונבשי םימעפנו םישגרנ

 רוספורפה ,רויצל הרומה לש ורצבימ ,חוּורמהו לודגה רויצה םלואב 1938 ינויב ישימחה

 רחאלש תועשב ,תעכו ,ת"יב-ף"לאה יפל הנושארה הישימחה הנחבנ רקובב .רלימ

 ודילו הקורי הפמ הסוכמ ןחלושה .תורגב תוניחבל הינשה הישימחה תדמוע ,םיירהצה

 .םינחבנה nyom תיניחבה תדעו ירבח ,הלא לומ הלא ,וידדצ ינשמ

 .הצישוקב תילאירה היסנמיגה להנמ ,קדאלס ףסוי ר"ד םעפה היה הדעווה שאר בשוי

 ול וזש ,ןוטראימ ר"ד ,ונלש היסנמיגה להנמ ודיצל .הקיטאמתאמל הרומ ועוצקמ יפל

 ,היסנמיגה םויק תישאר IND ,הז דיקפתב wow וינפל .הצבולאכימב הנושארה הנשה

 - Daman תרובחב ישילשה .יקאבולס היה ןוטראימ 977 וליאו יכ'צ היהש ,ןואלש ףסוי

 וליאו ,יצירפ ול םיארוק ויה םירומה וירבח .יקאבולס ,ליזרדופ ךירדב התיכה ךנחמ

 םלועה ףולא ןיבל וניב עיתפמה ןוימדה לשב ,יספמד םשב דימתמו זאמ והוניכ םידימלתה

 ןחלושה דיל ובשי תאזה הדבכנה הישילשה דבלמ .יספמד ק'ג יאקירמאה ,ףורגיאב

 .הלאש םהמ דחא לכבש ,םיקתפ ובו עבוכ חנומ היה קוריה ןחלושה לע .התיכה ירומ ראש

 תא ןיכהל תוקד רשע לש תוהש ול הנתינו םיקתפ השולש איצומ היה םידימלתה ןושאר

 ; םיקתפה תא עבוכה ךותמ ומצעל איצוהל ינשה לש ורות אב ,בישהל לחהשמ .ויתובושת

 -ימלתלו הפ-לעב התיה הניחבה .האלה ןכו ,ןנוכתמ ינשה היה בישמ היה ןושארהש העש

 ימי ירבד וא תיקאבולסוכ'צ תורפס :ןמקלד תועוצקמה ןיב הריחבה הנתינ םינחבנה םיד

 .עבט וא הימיכ ,הקיסיפ ;תיתפרצ וא תינמרג ;תימור וא הקיטאמתאמ ;היקאבולסוכ'צ

 .תועוצקמ העבראב דימלת לכ ןחבנ לכה-ךסב

 םישדוח .םידימלתה ונא רשאמ תוחפ אל ונתחלצהב םינינועמ ויה םירומה ,םרב

 אל ונלו ,לאשיהל ונייה םידיתעש תולאשה לכ ונל ורסמנ תורגבה תוניחב ינפל רפסמ

 םינייטצמה רפסמש ,אופיא ,המית ןיא .ולאה תולאשה לע בישהל ןנוכתהל אלא רתונ

 amon תונבל וליפא ללכ השק היה אל "דואמ בוט,, ןויצ לבקלו ,בר היה הקיטאמתאמב

 תאצל ונשקבתנ .ישוק אלל התנע ונלש הישימחה לכ .ןובשחה תרותב אקווד ונייטצה אלש

 .תוכרב ,םידי תציחל .םירגובכ ונזרכוה .הרזח ונארקנ ךכ-רחאו הלק העשל םלואה תא

 ונתסינכב .ןכל םדוק םינש הנומש ותליחתש םייח קרפ וציקל עיגה הזבו םילוחיא

 ללעתה קא'זארפ הרומהשכ הסינכה תוניחבב ונחבנ ,ינוי שדוחב ,1930 תנשב ,זא היסנמיגל

 ידכ ,ירשפא ץמאמ לכ ושע תוידוהיה םהיתומיאש ונתאמ הלאב טרפבו ,טעמ אל ונב

 .הלאב אצויכו ןיד-יכרוע ,םיאפור אלא ,םהיתובאכ םינוונחו םירחוס Ty ויהי אל ןהינבש

 תובר תויווח הירחא הריתוהש ,הפיה הפוקתה המת !קוספ ףוס !המייתסנ הניחבה

 ףטלמה ,שישקל התא המוד .םיקחרממ הברע הניגנמכ Pox םיוולנה םימיענ תונורכזו

 העש ,םיפיה ויתונורכז םיב ומצע עיקשמו ןטק דלי לש ושאר תירולב הריתי הביחב

 | .םימיה םתואל ךנוימדב רזוח ךנהש

 לויטה לקמ תא םיחקול .אמאל םירשבמ ,התיבה םיצר הליחת !רשואה איש !תורגב

 "לוטיפק,, עונלוקל דעו יאלק ר"ד לש ותיבמ -- ישארה בוחרב לייטל םיאצויו יטנגלאה

 ,לודגה תסנכה-תיב ביבס ההובגה רדגה דיל ףוסבל םידמענו ,בושו ךולה ,בושו ךולה



 ,תיבה תוניפמ תחאב לקמה תא םימש ,התיבה םירזוח תוצחל בורק .היריעה ןינב לומ

 any בשוח התאש לככו .םושלש לומתכ ,ליגרה םויה-רדסל םירבועו ,תורודל תרכזמכ

 .דבלב ףסה לע בצינ התאו יספא טעמכ תגשהש גשיהה יכ ,ךל רבתסמ רבדב

 הלומההו שערה ויה וירועשב .התיכב תעמשמ טילשהל לגוסמ יספמד היה אל םלועמ

 היה -- ןיציקה לכ ולכשכו ,תוחורה תא טיקשהל הסנמו קעוצ היה אוה .עבק-תעפות
 דחא דילי היה אוה .תעגרנ התיכה התיה זאו ,ומצע לע בור יפ לע ,םירופיס רפסל גהונ
 רתוי המד אוה ףאו רכיא היה ויבא .היקאבולסל היבארומ ןיב לובגה רוזיאבש םירפכה
 .רוספורפל רשאמ רכיאל

 לע בשוי היה ,וביבס השענה ןמ שאוימו ,התיכב הלודגה הלומהה ךותב תוצע-דבוא

 התיכב "...הט ...םתא םיעדוי,, -- זאו הצוחה pond דעבמ שואי-יטבמ חלושו הרדתקה
 תמודיקה תא קוספ לכל םידקהל היה גהונ .רופיס רפסל שקבמ יספמדש ןמיס .סה ךלשוה
 תא טפשמ לכל םידקהל םיגהונ of ףאש ,תימורדה היבארומ יבשותל המודב ,"...הט,
 -וכ'צה הקילבופירה לש הדסיימו ללוהמה האישנ ,קיראסאמ סאמות ףא ".."זוט,, הלמה
 ,mo .הוואג יספמד לש ובל תא אלימ הז רבדו ,תימורדה היבארוממ ואצומ ,תיקאבולס
 שערה ךותמ בושו ."ילש זיחמהמ אוה קיראסאמ לבא ,ראפתהל הצור יניא ...םיעדוי םתא
 ,םשה ךורב ,הנשה ...םיעדוי םתא ...הט, :יספמד לש ולוק עמשנ ,התיכבש הלומההו
 voy Sata יתניג תא יתלביז

 ילותאק ,הקס'זארטסמ רענ ,רגרבנסקא רוביט OP .הרעס תצרופ םואתפו ...הממד
 ךל קיפסהו !רוספורפ ןודא,, :בל םותב יספמד תא לאושו ,ןייטצמ דימלתו ינמרג אצוממ
 תצרופ התיכה ,הלאשבש ץקועה תא םיספות התיכהו יספמד "? הלוכ הניגה לכ ליבשב
 הניגה תא יתלביז יכ םכל ומדת לא ...הט,, .הלאשהמ הנהנ WEY יספמד ANT רידא קוחצב
 ar רועשב ונדמל אל רתוי "...ילש םינפשה Sara היתלביז von ילש לבזב

 אה לעו אד לע ונתחיש ידכ ךות .ותיבל יספמד יננימזה "רגוב,,כ יתזרכוהש רחאל
 הגלפמ) הקנילה תגלפמ תא אנוש התא םצעב עודמ ,וקשקרפ ,יל ,py :עתפל ינלאש
 ...ny ןמאנ היהיש ךירצ יקאבולס לכו ,יקאבולס התא ירה ,(תכרעמה -- .תיטסישאפ

 ינמואל אל ךא ,ילותאק היה םנמא יספמד !תושפיטב לבוגה בל-םות הזיא .יתמהדנ
 .םירועשה תעב יהשלכ תימשיטנא הרעה ויפמ העמשנ אל םלועמ ,םוקמ לכמ .ינוציק

SIN,הקנילה ישנא םא .היקאבולסב יח ינאו ידוהי יתדלונ ,רוספורפה ינודא ,ידוהי  
 ."הפ שפחל המ ,םידוהיה ,ונל pr -- היקאבולסב ןוטלשל ועיגי

 ךות ריעה ןכ-ירחאו העמיק ססיה .ינממ תאזכ הבושתל הפיצ אל .עתפוה אוה

 ."ךתא קדצה ,ינודא ,ךתא קדצה,, : המכסה

 יכ ,יחא יל רפיס .ותוארל יתפסוה אל רתויו יספמד םע הנורחאה יתשיגפ התיה תאז

 הפיא,, :התיה הנושארה ותלאשו בוחרב יספמד תא wap ,וגריע לא המחלמה רחאל רזחשכ

 ."ץוביקב om יאלקחכ דבוע אוה ,לארשי-ץראב יח -- ול בישה -- יחא,, "? ךיחא ןיורא

 םישולש ץקמ ."בוט רוחב היה !ןכסמ ,רוחבה ,ןכסמ,, :רמאו םימחרו רעצ אלמתנ יספמד
 וירבד לע רוזחל אלא לוכי יניא ,ונתתיכ ךנחמ תא ירכזבו תינרוחא יטיבהב ,הנש

 ."בוט רוחב היה ,ןכסמ,, : ךפוהמב

 תונב רשע :םידוהי רשע-הנומש םהמ ,םידימלת העבשו םירשע התנמ ונתתיכ



45 

 ופסנ םידוהיה רשע-הנומש ךותמ .םינב הנומשו תחא תב :םירצונ העשתו ,םינב הנומשו

 .רתוי ימו תוחפ ימ ,םידוהיל האנש םלוכ ושחר םירצונה םירוחבה .האושב םתיצחמ

 היקאבולסמ היה ואצומש ,התיכבש דיחיה ילגנאבָאהו ,ימשיטנא סרא ועפש םילותאקה

 לידגהו תדה ירועשמ םתאנש תא וקני םילותאקה .רתוי וא תוחפ ,ילארטיינ היה ,תיזכרמה

 ונילא אב אוה .הקנילה תגלפמ ינקסעמ ,הצמישל עודיה ,'ץאבאלה ר"ד רמוכה תושעל

 -וקמה הרומכה ישנא ןיבו וניב לדבהה ,םוקמ לכמ .תיברעמה וא תיזכרמה היקאבולסמ
 .הערל vba -- םיניקת ויה ,רוכזל לכואש המכ דע ,םידוהיה לא םהיסחיש ,םיימ

 תליהקל ןורחאה ברה לש ותייוולה תעשב יניעל הלגנש הזחמה תא חכשא אל םלועל

 תישארב היה הז ."רפוס םתח,ה לש ויאצאצמ ,ל"ז דלפנרַא ןועמש ברה ,הצבולאכימ

 .הטימה ירחא וכלה ,םידוהי-אלו םידוהי ,םישנא יפלא .רענ ינדוע ינאו םישולשה תונש

 ליצהש וילע ורפיס .ץיפוא קינונאקה ,הצבולאכימב הרומכה שאר דעצ הנושארה הרושב

 םיטפש תושעל ושקיבו הצבולאכימ תא 1919 תנשב ושבכ םיכ'צהשכ תווממ םידוהי

 הרושב םודימעה םשו ,רהוסה-תיב לא םואיבהו הליהקה ידבכנ תא ופסא .םוקמה ידוהיב

 ענמו רהוסה-תיב לא הצירב אב ץיפוא .היריב תומל ץרחנ וניד הרושבש ירישע לכו

 םיציפוא המכ ךא .תווממ זא ליצה י'צאב רגניז תא םגש ינמוד .םממז עצבל םיכ'צהמ
 ? האושה תונשב היקאבולסב ויה

 רקבל 'ץאבאלה ר"דמ תושר יתשקיב ,(הדנוקס) הינשה הנשה דימלת יתויהב

 התיכה לכש העש ,ימוקמב בשוי ראשיהל יל השריה ףאו םיכסה אוה .ולש תדה ירועשב

 -צונה ירבחב יתאניק .רועשה תלחתה ינפל ,"םימשבש וניבא,, תליפתל הילגר לע המק

 סויטנופ ,ךלמה סודרוה לע יתעמש ייחב הנושארל .םיאלפנ םירבד ודמל on .םיר

 תא דחוימבו ידוהיה םעה תודלות תא תוידוסיב ודמל םה .םיקודצהו םישורפה ,סוטאליפ

 חצרב םימשאו םיעשר םידוהיה לכ ויה 'ץאבאלה ר"ד יניעב םנמא .ינשה תיבה תודלות

 רקבל יתקספה .ונלש תדה ירועשב הלאכ םירבד ונדמל אל םעפ ףא םידוהיה ונחנא !לאה

 לכ לע הרומה יפמ עומשל יתייה ךירצ ןכש ,רבדבש תוחונה-יא לשב תדה ירועשב

 ראבכו רוחשה למסכ יניעב הרייטצנ ,זא תילותאקה היסנכה .וללה םיעשרה םידוהיה

 .תוימשיטנאה סרא לש תילדנ-יתלב

 יפכ וא ץאנגיא רגנילה רמ הרומה .רחא יפוא היה ונלש תידוהיה תדה ירועשל

 הלודג תערגמ לבא ;יאנק אל ךא ,יתד ,ליכשמ םדא היה םנמא י'צאב רגנילה ול ונארקש

 ימוקמה בינב שמתשהל עדי ישוקבו תיקאבולסה הפשב טלש אל אוה -- ול התיה

 .היה הנושארה םלועה-תמחלמ יכנמ .לקמ לע ןעשנו תחא לגר לע עלוצ היה .ינילפמָאזה

 ,לוכיבכ ,ןויכז אוה לביק ,קבט רוכמל ןויכז הלשממה תאמ ולביק םירחא םיכנש דועבו

 לעו וילע ךלהמ היה רופיס .תידוהיה תדה תא ריעב םיידוהיה רפסה-יתב לכב דמלל

 וינפ תא לבקלו חקפמה תא עיתפהל שקיב י'צאב רגנילה .וירועשב רקבל אבש חקפמה

 wows ותונמאנ תא ךכב ןיגפהלו "ילש תדלומה היא,  :ימואלה ןונמיהה תרישב

 ! רבשו דוש ךא .רישב םהיפ תוצפלו םוקל םידימלתה ויה םיכירצ ,התיכל חקפמה סנכנשכ

 ןכלו ונממ תואל הכחמ התיכהש ,י'צאב רגנילה היה רובס .תקתוש התיכהו סנכנ חקפמה

 ..הרישב ומצע אוה חתפ ,הקיתשה הכשמנ זא םגשכו ,הלחתהל imo ,וידי םירה

 .תידוהיה העדותה תרבגהב ,תדה תארוהב ותלוכי בטימכ השע ונרומ
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 any םמתוח תא ונב ועבטש oF תיכ'צה הרישה ,תיכ'צה תורפסה ,םיכ'צה םירומה

 לש תואידיאה םלוע ,םירומה ונינפל וחתפש םישדחה םייתוברתה םיקפואה לשב ,לכמ

 .קיראסאמו יקסנמוק ,סוה לש םדוסימ ףורצה םזינאמוהה

 -- םלוכל ןושארה .יבל חול לע תורח םרכזש ,םיכ'צה םירומה תרוש איה הכורא

 היה אוה .תוברת רמוא ולוכו המוק-ןטק ,תינמרגו תיכ'צל הרומ ,לזמיו ףסוי רוספורפה

 ילואו ךכ םושמ ילוא ,םידוהיה םידימלתל דחוימב םח סחי ול היה .הידוהי השאל יושנ

 -סיהל הרומה ,קשוראי לימא וירחא .הרכה לעב ליעפ טארקומד-לאיצוס היהש םושמ םג

 ןימי לע םיילילש םינויצ קלחמ היהש ,רומחו ףיקת ,שוחכו הובג ,היפארגואיגו הירוט

dyוידי-לע הלצונ רשוכ תעש לכ .תעדלו דומלל ךירצ היה ולצאו םימחר אלל לאמש  

 סלקירפ לש בהזה רות לע ונדמלשכ .קיראסאמ .ג .ת אישנה לש ומש תא ראפל ידכ

 בגא ךרד לאושו אתחנתא השוע היה ,וטסיראו ןוטאלפא ,םיטסיפוסה ,סטארקוס לע ,הנותאב

 םידימלת םתוא לש הפיה םתעש האב ןאכ "? טרפה וא ללכה ,ףידע ,An :התיכה תא

pawיפ-לע-ףאו ,םלועב השענב םיאיקב  Nowםכירעמ קשוראי היה םהידומילב ונייטצה . 

 ,והומכש ,קיראסאמ אישנה לש ךרדב תכלל שי, :וז ןיעמ הבושת עמששכ בחר ובל

 םיגשומה ינשל ,רמולכ ."בהזה ליבשב הכילה לש הטישל ףיטה ,יקסנמוק סומע ןאיכ

 .םיטרפ לש ףוריצ אלא ללכה ןיאו ללכה תא םיווהמ םיטרפה יכ ,הווש ךרע טרפו ללכ

 ריעה ייחב אלא רפסה-תיב ייחב קר אלו ,לגרודכה ספת היסנמיגה ייחב בושח םוקמ

 ויה היסנמיגב .לגרודכ ינינעב תושתכתה זכרמל היסנמיגה הכפה עבטה ךרדב .הלוכ

 -לאקול ויה םלוכו .הצבו'צסו בונארוומ ,בושיברטו הנמוהמ ,הביבסה לכמ םידימלת םידמול

 דחוימבו תינוריע הצובק לכב היסנמיגה ידימלת וקחיש ,השעמל .םילודג םיטוירטאפ

 ,"ההנס .ק .ס,, הל וארק הליחת :המש תא תוחפל םימעפ שולש התנישש ,ונריע תצובקב

 בוששכו "הצבולאכימ .ק .א .פ, ON המש התניש ,תובוחב העקששמ ,ךכ"רחא

 ונלש הצובקל וארק ,השעמל .'הצבולאכימ ,ןילפמַאז .ק .ס,, :הל וארק ,תובוחב הכבתסנ

 .(םיקינקנה ישוע) "יראקרוה,, -- הנמוהמ הצובקלו (םיניכסה יפלוש) "יראק'ציב,,

 הקילבופירה OP רחאל ,1918 תנשב קר ןילפמַאז זוחמ תריבל התיה הצבולאכימ

 וליאו ,להיאהילארוטש תירגנוהה ריעה זוחמה תריב התיה ןכ ינפל .תיקאבולסוכ'צה

 -- סיראפ דיל ןונאירט תדיעוב קר .לודג רפכל אלא ,הרייעל וליפא הבשחנ אל הצבולאכימ

 -נוה םע םולשה הזוח םתחנו ,השדחה הנידמה תולובג תא ועבק תירבה-תולעבש העשב

 הצבולאכימש ךכ לובגה עבקנ -- שנב ר"ד זאד יכ'צה ץוחה רש לש ותשירד יפלו הירג

 הנושארו שארב הב ומיקהו ריעה לש החותיפל דימ ושגינ םיכ'צה .זוחמ ריעל הכפהנ

 תחדינה הרייעה התיה עתפל .ולוכ זוחמה תא תרשל ויה םידיתעש ,היסנמיגו  םילוח-תיב

 היתואובמב םקמתה 20 רפסמ םילגרה-ליח דודג .םייח תקקוש זוחמ ריעל הצבולאכימ

 תיכ'צה תודיקפלו עבקה-אבצ יניצקל םינוכיש ומקוה ,ריעה לש םיינופצהו םייברעמה
 -מעה תאו וחרבש םירגנוהה ידי-לע ונופ רשא תונשיה תודמעה לכ תא הספתש ,השדחה
 ץרובאלה לא הנופצ ןוויכב הזז ריעה .השדחה היצארטסינימדאה המיקהש תושדחה תוד
 םיאצומ ויה הבש ,תיטנאמורו תרעוימ העבג ,ריעה לש דמחה-תניפ איה  ,"קדארה,,הו
 קלח ,יאראטס ףארגה לש יטרפה ושוכר התיה העבגה .םתבהאל טלקמ םיבהאנ תוגוז
 קר .ןימלע-תיב םוקמכ וז דמח-תניפ ורחב םידוהיה ריעה-יבוט םג .הלודגה ותזוחאמ
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 ,ןוסומ רודואית םסרופמה רייצה אוהו העבגה לע עבק-ךרדב וררוגתה ותחפשמו דחא םדא

 .הביבסה ירכיא לש ימואלה שובלה תאו םיפונה תא ,םייחה יווה תא ןמא דיב חיצנהש

 spb תודבעמ .ינרדומה דויצה בטימב דיוצמ ,ראופמ ןינב .Pow ומיקה םיכ'צה

 תולמעתהל םלוא ,וילאמ ןבומכו טוטרישלו רויצל לודג םלוא ,הקינאטובל ,הימיכל ,הקיס

 היקאבולסב םקוהש רתויב םיראופמה םינינבה דחא והז יכ ,ורמא .תורקו תומח תוחלקמ םע

 ונייה הבש הלודג הבחר הינפלו ןינבל הסינכה לא וכילוה תובחר תוגרדמ .םהה םימיב
 .םלטצהל םיברמ

 רחבמ .דבלב תודימלתל דעוימ maw ,תיב-קשמל רפסה-תיב ןכּוש ןינבה ףתרמב

 -שהב יגיגח דמעמב 1932 תנשב ךנחנ שדחה ןינבה .לודג ,אופיא ,היה תודמחנה תונבה

 INT ךוניחה רש תופתתשהבו םהיתורומזתו םהילגד לע הביבסה לכמ םינומה תופתת

 .תיטארקומד-לאיצוסה הגלפמה לש םיטלובה םיגיהנמה דחא ,ררד ןאביא ר"ד יקאבולסה

 הקסעש ,'ץיבונמלז תחפשמ לש הרצחב .היסנמיגה תבריקב היה ירוטסה רתא םג '

 תפוקתמ דגסמ והז.יכ םירמוא שי .תלגועמ הפיכ םע ןשי הנבמ דמע ,םירקת ןוקיתב

 ? עדוי ימ AWAIT הצבולאכימ דעו הרשע-עבשה-האמה דע רוזיאב וטלשש םיכרותה

 -ורטסואה הירפמיאה תפוקתב .דוסיה ןמ ריעב הרבחה ייח תא התניש היסנמיגה

 הובגו ינוכית ךוניח םהידליל תתל םמצעל תושרהל ולכיש םירוהה ויה םיטעומ תירגנוה

 היצנגילטניאה יגוח .טשפאדוב וא להיאהילארוטש ,הצישוק תולודגה םירעה לא םחלשלו

 םמצעל תושרהל ולכי תורישעה תוידוהיה תוחפשמה ינב קרו ץוחהמ הילא ואב ריעבש

 הליחת התיה תיתרבחה תיליעהש ,רבדה יעבט .המודכו תוחקור וא םיטפשמ ,האופר דומלל

 = = .תידוהי-תיכ'צ -- יכ'צה ןוטלשה תליחתבו תידוהי" תירגנוה

 רובעכש ,םירגוב תורשע המכ הנש ידמ האיצומ היסנמיגה התיה 1930 תנשמ לחה

 לש תורצובמה תודמעה לא ךרד םהל עיקבהל םיליחתמו ריעה לא םירזוח ויה רפסמ םינש

 | .תימוקמה היצנגילטניאה ישנא

 -תיבל אובלמ םירוטפ ונייה לארשי יגחב .רפסה-תיבב הרוסא התיה תוימשיטנאה
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 הקיטאמתאמ ונדמל אל םלועל ןכלו ,הביתכ תבוחמ ונעניה םירוטפ תותבשבו רפסה

 חטשה ינפ לע תוימשיטנאה הפצ אל ,ךכש ןוויכ .בתכב םינחבימ ןהב וכרענ אלו ,תותבשב

 םידימלתה ואנש םתוא ףאש ,םיכ'צ ויה םירומה לש םבור .םיקמעמב תעפעפמ התיהו

 .תחא הריסב םיכ'צה םירומהו םידוהיה םידימלתה ונאצמנ ,יעבט חרואב ,ךכ .םייקאבולסה

 תנשב ונריעל אבש ,לירב סדנהמה וניתורושל סינכה תידוהי תימואל הוואג לש חור

 .היבארומב ץימלוא ריעה Po היה אוה .הריבל תשורחה-תיבב mun לביקו 6

 םלוא ונרכש ."יבכמ,, ףינס ,ונריע תודלותב הנושארל ,דסייו ינפוג ךוניחל הנפ הליחת

 סדנהמה .יאראטס ףארגה ןימרא לומ (ישמה בוחר) הנבאוודוה בוחרב תיבה ףתרמב לודג

 ןמ ידוהיה רעונהו טרופסל םיכירדמה ועבקנ .ותרוכשממ הרידה רכש תא םליש לירב

 ,ףערודכב ,הלק הקיטלתאב ונקסע ץיקב .עבק-ךרדב למעתמ לחה הל הצוחמו היסנמיגה

 טרופסה ןוגריא ,י'לוקוס,, דצל ,תוימוקמה טרופסה תויורחתב ונפתתשה רבכ 1937 תנשבו

 -סמל םימיה תוברב ךפהנ הז "יבכמ,, PIO .יקאבולסה טרופסה ןוגריא ,"לורוא,,ו יכ'צה

 תיצולח-תיפוצה רעונה תעונת תא ודסייש םירענו תורענ תצובק השבגתה הנממש תרג

 ינב, ,"ריעצה רמושה,,-- תוססובמהו רתוי תוקיתווה תועונתה דצל ,"ריעצה יבכמה,,

 תוינוכמה ץורימ םייקתה 1937 לש םיארונה <o ךומס ."רודלפמורת תירב,,ו "אביקע

 -וה'זוא ,הצבולאכימ ,הצישוק ךרד רבע ,גארפב לחה ולולסמש ,היקאבולסוכ'צב םסרופמה
 תורחתה לש ןושארה םויב .גארפל הרזחו דארגלבל הינמור ךרד םשמו ,טשראקובל דור
 םיכירצ ויה ,שש העשב ,תרחמלו הליל-תנילל םש וראשנו הצישוקל םיפתתשמה ועיגה
 אל םירחתמה IN ,ץורימב תוזחל ידכ בוחרל ונאצי רקוב םע .טשראקוב ןוויכל תאצל
 .קיראסאמ .ת אישנה לש ותומ לע וידארה רשיב רקוב ותוא לש תושדחה תרודהמב .ועיגה
 תובכש לכ לע רתויב הבוהאה תומדה הקלתסה ותומ םע .הלוכ הנידמה לע דרי דבכ לבא
 תא קיראסאמ בציע רחא םדא לכמ רתוי .לבא םוי הז היה טרפב םידוהילו רוביצה
 -יתלב קבאמל שודק ויה וייח לכ .תוינאמוהה לאידיאל למס התיה ותומדו ונמלוע תפקשה
 .וייח תמסיס התיה וז -- "חצנל ופוס קדצה,, .הפורצה היטארקומדהו קדצה ןעמל קסופ
 השירדב םעה לא mip -- וליג בקע ,אישנה תנוהכמ ,1935 תנשב ,רטפתהש העשב
 לע םייקל שי הנידמ,, : לעפו יח םנעמלש םילאידיאה לעו היטארקומדה תונורקע לע רומשל
 ."הדלונ םחוכמש םילאידיאה םתוא לש סיסבה

 ,אישנה לש ותומל ןטק ריש שידקה ,רגנאל קשיטנארפ ,ידוהי אצוממ יכ'צה ררושמה
 :ינורכזב םיתורח וראשנ םינושארה ויזורחש

 ,הממורתה עתפל ,הנבלהו הפוקזה ,תאזה עבצאה,
 .םדנ ,וידימלת תרובח ,ונתאמ דחא לכו

 ...ךלוה ינא ,םירע ויה ,טק yar ,ןכבו

 ףזוי-ץנארפ רסיקה תפוקת תא הבהאב םירכוז ויה וניתובא !לרוגה יכרד םינושמ המ
 הקילבופירהו קיראסאמ תפוקתב ונא םירכזנשכ ,ןכ ונא ףאו .דובא ןדע-ןג הב םיאור ויהו

 ןדעה-ןגו רוד רוד .םיעוגעג אלמיו ונביל בחרי ,םלועה-תומחלמ יתש ןיב תיקאבולסוכ'צה

 .ולש דובאה

 ימלת םהרבא ר''ד ןועבט-תירק
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 הנלוד בוחרב יבא תיב

 יבאווש אצוממ הנמלאל ךייש היה ,45 הנלוד בוחרב ,וב ונרגו ונלדג ,ונדלונש תיבה

 -ירמ ויה םה .רצחב הנטק הרידב ףסוי הנב םע דחי הררוגתה השאה .הרקאמ היה המשש

 םידוהיה םיריידה ,sor םהבש ,ףודיג תולמ דבלמ ,הלמ ופילחה אל םהירייד םעו ,שפנ

 .הנב םע דנרב הנמלאה דחוימב ,םיפדעומ תויהל

 .םיניוצמ תונכש יסחי ונמייק ראדופסוה םשב תינווי תד ילעב םירצונה םינכשה םע

 רוזיאב רידנ רבד) ץע-תוחול ףצורמ לודג רדח :ןלוכב הבוטה התיה תיבה תיזחב ונתריד

 סנרפל הכירצ התיה רשא ,ונלש תלוכמה תונח תא הוויהש ,ןטק רתוי רדח ודי-לעו (הז

 היהש ,חבטמה תא ריכזהל שי הנומתה תומלשל .םינטק םידלי העבש תלעב ,ונתחפשמ תא

 לודג היפא-רונת oy לבא ,בויבו םימ ינקתימ ילב ,וז רויד תגרדב ,וגמזב לבוקמכ ,יונב
 מ"ס 45--4) לש רטוקב לודגה יעובשה םחלה תא הפוא ל"ז אמא התיה וב ,םינבל יושע

 sox .םידליל םירופיצד-יומד הפאמו תבשל תולחה ,"סנתלוד,ה ,"ךעלצעלפ,ה תא זכו

 טלקמכ DA רונתה wow ,יכ'צה אבצה ידי-לע זיקאבולס לש רורחישה וא שוביכה ןמוב

 .םידוהיב דחוימבו ,םיחרזאב ועגפ םשו הפש ,םילייחה יניעמ רותסמכו

 by ימא לש הלופיט בגא .ןטבה סופיט תפיגמ ונתרייעב הללותשה 1925 תנשב

 תא רגס ל"ז יבא .תוומהו םייחה ןיב הרפריפ םיבר םימיו ,איה םג הקבדנ ונתנכשב
 עיגהל םיישדוחכ ךשמב קיפסהש ,ןמטוג ר"ד ,ריעה אפור לש ותרזעבו אמאב לפיט ,תונחה
 האלמ תואירבל לבא ,הייח תא ליצהל םנמא וחילצה ,םימעפ שולש וא םיימעפ אמא לא

 היה ןמטוג ר"ד .השק העגפנ החפשמה תסנרפו רתוי אבא חתפ אל תונחה תא .הרזח אל

 קר םיכסה יבאמ םגו םיינע םילוח לצא וירוקיב דעב םולשת חקול היה Xow ,ךכב עוהי

 .םימטופמ םיזווא ינש יופירה םותב לבקל ישוקב

 םעו ,דוריה יאופרה לופיטה בקע השולש ורטפנ םהמש ,םידלי העבשב הלפיט אמא

 -כשמ ואב היתוחוקלו "תינולאס,, תרפות התיה אל ןבומכ .םישנ ידגב תריפתב הקסע הז

 םגו ץוהיג יכרוצל ץע-ימחפ רכמו זרא אבא .הברה םלשל תגשמ התיה אל ןדיש ,תוב

 רכש דעב םירתכ 100 םגש ,ךכ ידיל עיגה בצמה .עפשב הסנרפ חיטבה אל הזה קסעה

 ןידה-ךרועו תיטפשמ העיבת השיגה איה .תיבה-תלעבל םלשל לוכי אבא היה אל הריד

 ידי-לע רוזעל קר היה לוכי ,םיולשת אלל ותכאלמ תא השע רשא ,רלגירב ר"ד ,ונלש

 בוחרל ונקרזנ ךכו ,יוניפ וצ תאז לכב אצוה רבד לש ופוסב רשא דע ,הייהשה תלועפ

 המכ .הזל הז םיברע oa לארשי ןמלא אל לבא .גג-תרוק אלל םימת op ונראשנו

 תורידה תא ץפשל רמג התע הז רשא ,רסאוונזור לע ץחל וליעפה ,םינומלא ,םיבוט םידוהי

 הליהקהש רחאל ,השדחה ונתרידל הבוט העשב ונסנכנ ברע תעלו ,45 הנלוד בוחרב

 .הרידה-רכש תא םלשל המצע לע הלביק

 .העקשהל תויורשפא שפיחו ןמוזמב בר ףסכ לעבו ,םיסכנ-ריתע ידוהי היה רסאוונזור

 םיצעו ןינב-ירמוח תרזעב .תידעלב תידוהי הטמיסל הכפוהל טילחהו הצורפ רצח אצמ

 ןיעכ ,הזל הז םידומצו םיפופצ ,םילד םינתיב םיקה ,הלוז הדובעו רמיח-ינבל ,םישמושמ

 ולביק םינושה םינתיבה .םישימחה תונש לש הלודגה הילעה תפיקתב לארשיב "הרבעמ

 ותריד ןיב היה בר לדבה .ריידה לש וסיכ יפל ינוציחה םשוטיל תאו יפוסה םרופיש תא

 םלוש הלש הרידה-רכשש ונתריד ןיבו יבצ שרה ברה לש וז וא ,ןייטשדלוג בצקה לש
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 רצחה ידוהיל תסנכ-תיב םג הליכה איהו ,רתוי תחוּורמ התיה ברה תריד .הליהקה ידי-לע

 .הזה תיבב דובכ ןכש הפואה ץיבוריאמ םג .ברה ידיסחו םיבורקה םהינכשל ףאו 5

 שמיש naw ברעבו ,ול רבעמו בוחרה יריידל םינוש הפאמ"ירבדו ?DN הקפיס היפאמה

 לכאמ -- "לגיק,,הו "טנלושט,,ה תנמטהל ולוכ בוחרב תיבה-תורקע לכל לודגה רונתה

 ןימטה ''טנלושט,,ה יריס תא .םש אוה רשאב ידוהי לכל תורודה לכ ךשמב יממעה תבשה

 pay םשל,, som ,לודג שערב ץיבוריאמ תישיא "חצינ,, הקולחהו האצוהה תכאלמ לעו

 הסנרפ .רתויב העונצ התיה הרידהו ,וז רצחבש תורידה תחאל ריגל ונרבע ,רומאכ
 הסנכה-סמ ידרשמש ינרוכז .תושפנ עשת תלעב החפשמל "ץחל םימו רצ םחל,, ,םוצמיצב
 ליז יבא .הב ונקזחה אל ןמזמש תלוכמה nin דעב הסנכה-סמ םעבותב יבא תא ודירטה
 אישנל בתכמ בותכא ,הנומש ןבכ לכה-ךסב ,רוכבה ונב ,ינאש :אוהו ינואג ןויער הגה
 ,הסנכהה-סמ ידרשמל הארוה תרוצב ,הבושתהו ,וירבדכ יתישע .קיראסאמ .ג .ת הנידמה
 תא רפיש אל בוחה לוטיב לבא !יבא דגנ ןודינב העיבת לכ לטבל :אובל הרחיא אל
 בכש םייעובשכ .בלה-תמתסא -- התיה הנחבאהו ,בכשמל לפנ אבא .החפשמה תסנרפ
 םשל הריפתב קוסעל םגו וב לפטל הכירצ התיה אמאו ,התיבה רזחו ינוריעה םילוחה-תיבב
 .תמשנ תא חפנש דע ,םייתנשכ אבא הנעתה ךכ .החפשמה תסנרפ

 ןבכ יתייה רוכבה ינא .הריפתב הקסע רומאכש ,אמא םע םידלי העברא ונראשנ
 לש לזרב-ירמוח תונחל הילושכ יתסנכנ .ידומיל תא קיספאש היה חרכהה ןמו ,3
 .החפשמה תקזחהב יקלח תא םג םירתל יתלוכי דימו ,טכה טנרב

 ןיב רשקמה ,בחרו ךורא בוחר היה ,עמשמ יתרת ,(ןותחתה בוחרה) הנלוד בוחר
 םינגהו תורצחה ,םיתבה .הרייעה לש ישארה בוחרה ןיבו -- תירפכה הביבסה -- תודשה
 ויה ןפוד-יאצוי .שק תוגג םיסוכמ ויה םיתבהו תוכרדמ ויה אל ןאכ .קהבומ ירפכ ףונ וויה
 ףא תגשמ התיה םדיו ,ףסכ וכסח ,םיל-רבעמש תוצראל םינש רפסמל ודדנ םהילעבש הלא
 ,םיסגא :םיגוסה לכמ ירפדיצע ןג היה הטמל הנלודב ma לכ די-לע .םיפער תוגגל
 .םיברה תושר ,רקפה ויה בוחרה ךרואל תותה יצע .םינבדבודו םיזוגא ,םיפיזש ,םיחופת

anny?םיבדנתמ, לש ףאו בוחרה יטוטאז לש םדיו םביל תמושת תא םיזוגאה וכשמ " 
 םינטקה ונתוא וקיסעה םיזוגאה יקחשימשכ ,תוכוס ימי תא רכוז IPN ימ .הבורקה הביבסהמ
 אל םיזוגאה תא .םירהצה ירחא גחב רודיב-קחשמכ ,םהירדחב םילודגה תאו ,תורצחב
 תא םותחנ .לשנה לכ תא ונפסא רחש םעו םיצעהמ הלילה ךשמב "ונשכר,, אלא ,ונינק
 אצי רקובה ימודמד םע רשאכ ,תילארוטסאפה תימוי-םויה העפותב ירפכה ףונה רואית
 הערמה תודשל ,תולגעו תורפ תואמ לש רדע םע ,ןמאנה ובלכ תיוולב ,ולקמ םע העורה
 תעלו ,הדשל האיצילו רקובה תבילח םויסל האירקכ תשמשמ הרצוצח תניגנו ,םלש םויל
 .בלח םיאלמ ןהיניטעשכ ,תועבש ,קבא-ןנע לש יופיחב ורזח ברע

 pa ריכזהל ינוצרב .הזמ עמתשמה לכ ay ,ישרושדידוהי היה הנלודב ישונאה ףונה
 םידוהיה םיטילפה םרז oy עיגהש ,"רקרוה,, והוניכש יפכ ,סייוו OWA דחא ידוהי רתיה
 -טמה-תיבב תומהבה רוע תטישפ היה וקוסיע .הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא ןילופמ
 היה בהז-בל לבא ,יוארכ בותכו אורק עדי אל ףאש ןכתייו םעה יטושפמ היה אוה .םייחב

abלכב .הקדצ-ישעמב קסוע היה הליפתהמ וכרדבו תסנכה-תיבב ללפתה רקוב-רקוב  
 םויב .תבש ברעב םיכרצנל ותקולח ךרוצל תלוכיה ילעבמ ףסכ ףסוא היה עובשה תומי
 םע המוקרה תיקשה תחאה ודיבשכ ךלוה היה הירחאו הליפתל םוק םיכשמ היה ישיש
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 המישר יפל קלחמ היהש ,ףסכ ימוכס ןכותבש תופטעמ הינשה ודיבו ןיליפתהו תילטה

 הרשפיא וז דסח תתמ .יבמופב אלו רתסב-ןתמכ רשפאה תדימבו ,ונורכזב הרומשה הכורא

 ,הלח :ןוגכ ,תלבוקמה תבשה-תדועס תכירע םשל םיינויחה םיכרצימה תא תונקל הלבקמל

 דרי ,ריעב הטשפ ,68 ליגב ,בל-ףקתהמ ותומ לע העידיהשכ ,רמה םויב .ףועו םיגד ,ןיי

 ואטיב ןטקכ לודג וליזהש תועמדה םיו ,םיפלא ופתתשה ותייוולהב .םידוהיה לכ לע לבאה

 .םעה תובכש לכמ םיברל תפימו שפנהיליצא שיאה הל הכזש ,הקומעה הבהאה תא

 תוחחפב קיה םקוסיע .אטיל תאצוי ,יקסנבורי תחפשמ הבורקה ונתונכשב הרג ןכ

 OW .הקירמאב דחא גיצנ תוחפל היה רפכה ירכיא בורל .רפכזיתבב תוגג יוסיכב רקיעבו

 7122 ויה שקה תוגג oY םיתבה .התיבה ורזח ony ny ,םהיתוחפשמל וחלשו ףסכ וכסח

 תזחוא ,ךושח וא ריהב םיבכוכ לילב ,ךכו .ץיקב דחוימבו ,רועבל שקה עבטמ יכ ,םיחט

 Ty“ תחפשמ תשגינ תרחמלו ,ףרשיהל "קיפסמ,, גגה קרו התובכל םיחילצמ ,תיבב שא

 .ןבלוגמ חפב גגה יוסיכלו םוקישה תכאלמל יקסנב

 היה יונפה ונמז תאו םישמושמ םידגבב היה וקוסיע רשא ,'ץיבולדנמ | תא ריכזנ

 אל ימ .ץראווש DVI ידוהי סנרפתה םושו לצב תריכממ  ...םינוש םיביבחתל שידקמ

 -מיא-טרופסכא) ימואלניב הדימ-הנקב תונוטיסב םיציבב רחוסה ,שריה 'ר תא ריכה

 TWN ,םינש שולש ינפל ץראב רטפנש ,ל"'ז ץיבוקרב שרה-םייח 'ר תא ןכו (ז"עלב "טרופ

 ap" םיעובק הריכמ ינכודמ וסנרפתה בוחרה ידוהי לש בר רפסמ .בהז-יחופת אוביב קסע

pom nyישדוחה וא ,ישיש םויב ,יעובשה קושה ימיב (רוטאש) ןכודה תדמעהמ --  

 .הביבסה לכב רבד-םש היה ,ישיש םוי ידמ םייקתנש ,יעובשה קושה .היריעה יכיראת יפל

 ,ותארקל הלוכ הסייגתהו קושה םוי תארקל החותמ התיה תידוהי החפשמ לכ טעמכ

 .החור-בצמ לעו החפשמה ביצקת לע תערכמ העפשה התיה ויתואצותלו

 טוהירו תואסכ ,תונחלוש ,תונורא הווארל בוחרב ודמע הצי'זולאז דצמ ריעל הסינכב

 ,ישארה בוחרה תבריקב ,הנלודב .םיירפכה םינוקה לש םמעט יפל םיריהבה ויעבצב הנוש

 -כור לש "םיטנטאפ,,ו תיבדילכ ,םיילענ ,םידגב :ןהינימל תירוחס םיסומע םינכודה ודמע

 םיפקומ ויה רשא ,תונושה םהיתורוצל םינשבודו םיקתממ oy ,םינכודה DA וארנ הפ .םיל

 לכ .םירכומה לש "תויטויפ,,ה םהיתוזרכהלו םהיתוניגנמל בר בשק ובישקהש ,םיבר םידלי

 ,ישארה בוחרב תויונחב םשקובמ תא שוכרל ולכי אל רשא תלוכיה יטועמ תא שמיש הז

 תורוחס תוסומע תצונח ישארה בוחרב ויה הלא תמועל ANY םיהובגה םיריחמה בקע

 הירטנאלאגה תויונח ,'וכו ץיביבוקעי ,טאברוה לש היצקפנוקה תויונח ןוגכ ,תורקי רתוי

 תויונחה ויה PY תוביהרמ .דועו ,רגניפדלוג ,ןמדלפ ,ץיבובוקעי לש ליטסכטה תויונחו

 בחר ישארה בוחרה .םירפכה יריעצ וטשקתה םהבש ,םיינוגסס םיטושיק oy ,תונטקה

 תולגעה תא ןכו םירכיאה ישנ לש תוריפהו תופועה קוש תא םג וכותב ליכה תודימה

 הריכמל םיצע תואלמה תולגעה תא .המדא-יחופתו סרית yw ,ןופיש ,הטיח תוסומע

 ףיסונ םאו .םידוהיה .וטלש וז זוחמ ריע לש הזה רחסמה לכב .םיידדצה תובוחרה וטלק

 ,רמולו םכסל קר לכונ -- םיישפוחה תועוצקמה ילעבו ןידה-יכרוע ,םיאפורה תא ךכל

 .התביבסבו ריעב עירכמה םרוגה תא וויה הצבולאכימ ידוהיש ,הזרפה לש ץמש ילב

 הפיח
 \יבוניטרמ ןרהא
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 — Sr ON DRS כושפ שיא לש וייח רופיס

 לובג הל ןיאש הצרעהב

now לעש oma תספרמ לע nna ץיבוקראמ ה'ציא 'ר ול בשוי .םייברעה' pa naw 

 חלושו םיד-תירק לש המי  vanתעברא לאו רצחב תוצבורה ויתורפ שמח לא הטמל הלעמלמ

 -רחא לש שמשה ינרקמ אוה הנהנ ךכ בגא .םהיתומיא דיל םיצצורתמו םישתכתמה םילגעה

 ןתואב ,רחא תבש םוי לכב ומכ ,םעפה םג רכזנ אוה םתסה ןמ .טהול ץיק םויב םיירהצה

 -תיב לש ראופמה ןינבה ונורכזב הלוע דימו ,הצבולאכימב יילע ורבעש תוברה תותבשה

 היקאבולס לכב םיבר תסנכזיתב ויה אל .לגיפשו ןמסדנאל ושע האנ הכאלמ ,ןכא .תסנכה

 בוחרב לודגה תסנכה-תיבמ הברהב ויפויב לפנ אל ףא אוה .הצבולאכימ וריעבש הז ומכ

 תוושהל ןיאש יאדוובו ,טשפאדובב ינהוד  Poxוא בוד וא ךבמור בוחרב תסנכה-תיב תא

 איבה הריבה הניוומ .והשכיא וילא תומדיהל היה לוכי הצישוקבש הז קר ילוא ;יצניזאק

 הניוומ .תוריקה תאו הרקיתה תא רייצש ןמא הרבעש האמה לש םיעשתה תונשב לגיפש

 יברעבו הרקיתה ןמ ולשלתשהש ,תורונ לש בר ללש םע תויקנע "םינשוש,, יתש םג איבה

 שיש יושע היה שדוקה-ןורא .דצו רבע לכמ תורוא לש עפש תוערוז ויה םיגחו תותבש

 והבוג דחא לכ ,תורג ינש .לע לא ,וילא תוכילומ תוהובגו תובחר תוגרדמו קיהבמ יקלטיא

 ינפלש הליפתה דימעב ויה םיעוקת ,תוחפל רטמ  pox.שדוקה

 ,םיררושמ ףקומ ןזחה רדיו לסוי 'ר ול בצינ דומעה ביבס !ןיע ביהרמ הארמ הזיא

 רונט םירשה םינש ,םירבג השילש וירוחאמו םיטלאה ינש ונימימ ,םינארפוסה ולאמשמ

 םדגנכ MUN םיררושמה"םידליה לש םהיתועורזב טבוצ ןזחה היה תחא אל .סאב דחאו

 -- "הננרנ וכל,, תרישב naw ברעב תחצופ םיררושמה תלהקמ התיהשכו "! גניז,, : תישירח

 תיב לכ לאו תסנכה-תיב לא רשי תסנכנו הריעה האב הכלמה תבש דציכ שוחל תלוכי

 "העבש,, םיבשויה םילבאה ויה -- onan דחאב nox שחרתה ,ןלציל אנמחר ,םא .ידוהי

 לעש ןחלושב םימעפ שולש טבוח ןיבור שמשהו תסנכה-תיבל הכישח םע תבש ברעב םיאב

 להקה .םילבאה ינפ תא לבקל להקל ארוקו ,"הננרנ וכל,, תרימא ינפל ,לכיהה זכרמב המבה

 ובשיתה רשא דע םילבאה תא וטבמב הוולמו הסינכה לא ויניע תא זא אשונ היה ויתואמל

 היה ךכ-רחא .הלודג תחא החפשמ ןיעכל ךפוה להקה לכ היה םיעגרה םתואב .םהיתומוקמב

 ny םירמ ,ויררושמ רבע לא ףעוז van תלוש ,םימעפ שולש לעתשמ רדיו לסוי 'ר ןעחה

 ולוקו ,"הננרנ וכל,, תרישב הצרפ הלהקמהו ,הרפואב חצנמ אוה לשמ | ,הלעמ יפלכ וידי

 .םירידאו םיבר םימ םרזכ ,לודגה לכיהב דהדיה ,דואמ קזח היהש ,וזחה לש

 ינש דוע קר שי יכ ויה םיחוטבו םהלש ןזחב ויה םיאג הצבולאכימ ינבש אלפ ןיא

 הדעה ינקז .טשפאדובב ןיטראווק ליבנאזו קרוי-וינב טאלבנזור ה'לסוי :וילע םילועה םינזח

 שקיבו היסורמ ןזח םיארונה םימיל ךומס הצבולאכימב עיפיה 1912 תנשב יכ ,םירפסמ ויה

 לע רתוול רשפא דציכו ,ןזחכ ןרהא 'ר ןיידע שמיש םהה םימיב .הביתה ינפל םיגחב רובעל

 עיגהש הרק ךכו .רחא להק ול שפחל אלא רתונ אל חרואה"ןזחל 2 םיארונה םימיב ותליפת

 הקירמאל ךרדב היה אוה .ללפתהל שקיב םשו הצבושידזופב ןוארב הזוחאה לעב לא

 םיללפתמ ויה הצבושידזופב .העיסנה ךשמה תואצוהל םינדלוג המכ חיוורהל ושפנ הקשחו

 םלועמ .הטשיבוהרטו הצבודומש ,הצבונסארק ,ינארא'צומ םירפכה ינב םג םיארונה םימיב
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 רבדה עדונ םימיל .םיארונה םימיה םתואבכ תרדהנ הליפת הלאה םירפכה ינב ועמש אל

 .ומצעבו ודובכב םינזחה לודג ,טאלבנזור ה'לסוי רשאמ רחא היה אל חרואה-ןזחהש

 הלעמל om הטמל םג ,הפל הפמ אלמ היה לכיההשכ ,"ירדנ לכ,, ברעב ,תחא םעפ

 םיעוקש הכ ויה םלוכו הלקמ לע הנועש תחא הנקז תסנכה-תיב לא הסנכנ ,םישנה- תרזעב

 הלעמל תספטמ ,הזח לע לודג בלצ םע ,הנקזה הקיאזה דציכ םבל ומש אלש דע הליפתב
 ירחא םימעפ שולש רזחו קעז להקה .םימעפ שולש תבלטצמו ךרב תערוכ ,שדוקה-ןורא לא
 וכשח עתפל "...ךדסח לדוגכ הזה םעה ןוועל אנ חלס,, ,"לארשי ינב תדע לכל חלסנו,, ןזחה
 .תבלטצמו שדוקה-ןורא ינפל תערוכה ,הקיאזה ,הנקזה היוגב ןיחבהשמ pan שמשה יניע
 -ןורא לא הצורמב שגינש ,ןיבור שמשב הדרחב ולכתסה םלוכו סה ךלשוה תסנכה-תיבב
 .תסנכה-תיבל ץוחמ לא הכילוהו העורזב הנקזה תא תיבידאב לטנ ,שדוקה

 םש םיחנומו העדותה ףסל תחתמ לא םיעקוש קר םה .םיחכשנ םניאש םירבד הלא

 .ןהיתותוא תא ןהב תונתונ ןניא ןמזה ינישש תוקיתע םינבאכ

 לעו רבעה לע רעטצהל ןיא .ויתורפב טיבמו ושפנל ה'ציא 'ר רמוא "דוע ונניאו היה,
 קכ היה םלרוגש הלא לע םחרל אלשו רעטצהל אלש רשפא דציכ TN .םניאו ופלחש םימיה
 חרב הליחת .זראכ הפוקז המוק bya ,ראות-הפי ידוהי ? רדיו לסוי 'ר ןזחה לש ולרוגכ רמ
 והוריכי לבל ,האנה ונקז תא חליג ךכ רחא ;הדמשהל החקלנ רבכ הליהקה בורשכ ריעה ]מ
 .םינמרגה יסגלק ידי-לע תוומל הרונו ספתנ ,תורעיב רתתסה ףוסבלו ,םיררוצה

OPחבטמה לא אציו ה'ציא 'ר . MNDתברצה .םיננוצ הדוס-ימ וסוכ אלימו ררקמה תא  
 םע ריסה תא םיחלוש ויה הצבולאכימב םהה םימיב .ןימחה תליכא רחאל טעמ ול הקיצה
 .םותחנה ריאמ דודה לש וא רנזיו לש היפאמה לא םיירהצה ירחא ישיש םויב טנלושטה
 ךשמב לשבתמ טנלושטהו חבטמב היליתפה לע ריסה תא םימש :םיינרדומ םינמז וישכע
 ,'ץיבוקשומ ינאש לש וזילטיאמ רשב איבמ היה זא .טנלושטב לדבה לח אל זאמ .הלילה לכ
 ביטארפואוקהמ רשב איבמ אוה םויכו ייעלעציילפ,ה תא וליבשב רומשל pry יכ עדיש
 ךירצ "עלעציילפ,,ה תא יכ עדוי ,ביטארפואוקה תא להנמה ,השראוומ רוחבה ,םורבא םגו
 .י'צאב 'ץיבוקראמ ליבשב הדיצה םישל

 םיאיבמ רלסק דוד וא קיציא היה זא .הנימ-אקפנ ןיא ךכב םג 1 הדוסה-ימ רבדב המו
 י'םיסקולופיס,,ה תא קיציא WIN קפסמ םויהו ,תבש ברע לכ ותיבל "םינופיס,ה תא הלגעב
 .ישמשה תחת שדח ,DX : ונרמא WR NW .הינכרצל

 ךלוה ,IN :הל רמא .שערה המ העדי אל לידניישו וידגב ףילחמ ליחתה ה'ציא 'ר
 יקסע לכל חינהל הצבולאכימב היה לגרומ המימי םימימ .רבד הבישה אל איהו ,"לגרודכל
 ,תבשב םיקחשמה םימייקתמ ץראבש אלא ;לגרודכה שרגמל ןושאר םויב תאצלו הסנרפה
 :ול בישי ? תבש לש גונעת והמ ,ה'ציא 'ר יפ תא לאשי אוהד-ןאמ םא .רתוי בוט ךכו
 קחשמ -- םייברעה ןיבו ,ךיחל ברע טנלושט -- םיירהצב ;תסנכה-תיבב בוט ןזח -- רקובב
 םימיב .האציא 'ר לש יתוברתה ימלוע דמוע םהילעש ,םידומעה תשולש הלא .בוט לגרודכ
 ועיסמ היהש ,קאה ידורו יביט הסכלא ,וטיפ קי'צבוטסוק לש םקחשממ לעפתמ היה ורבע
 קחשמב אתווצב םיניידמ ויה םייתניבו ,הצישוקב תומהבה-דיריל עיבשב יעיבר םוי לכ
 לש ימואלה רעושה תא עינכהש הז ,יצורטש ומכ םיזירז םינקחש יכ ,ורמאת אמש .ןורחאה
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 .הידידל !םילבה לבה -- ? םי-תירקב םייוצמ OPN ,דורוה'זוא סור .ק .שמ יאשקוב ,היכ'צ

 .סננ תמוק ותמוקש ,רלסר הבמוב םילגרה-רצק ףשאה לע וליפאו וילע הלוע ןושש

 דעו ותליחתמ ,רופאה וייח רופיסב ונא קוסענ ,לגרודכה קחשמב הזוח ה'ציא 'ר דועבו

 .םולה ועיגה

ONDזמזמ אל .והנה טושפ וייח רופיס ףאו אוה טושפ ידוהי 'ץיבוקראמ ה'ציא 'ר  

 -תמושת תא וררוע אל םלועמש םידוהי לש גוס ותואל ךייש אוה .הנש םיעבש ול ואלמ

 ,םילרבה ,םירגרבנייוה ,םי'ציבוקרבה ,םי'ציבוקראמה .םירפוס-טעב םיכשומה לש םביל

 הטילפל ודרש םהיניבמ םידדוב -- הנשל הנשמ ךלוהו תחופ םרפסמש ,םילדנמהו םיסבשה

 הצבולאכימב וליפאו ,הילארטסואב ,תירבה-תוצראב ,לארשי תנידמב םהייחב םיכישממו

 ירוחאמ,, : תוירבה רמאמכ ,םהילע ורבע םהייח תונש בור .היקאבולסוכ'צ ירע ראשבו אפוג

vayאוה ךורב שודקה לש ". ; 

 רפוסה ,הלב שליא וליפאו םהב חיגשה אל יריאמה רודגיבא DA ,האר אל םכילע-םולש

 .םהילא וביל ow אל אוה ףא ,"תיטאפראקה הידוספארה,, רבחמ ,ובוהרב דילי ירגנוהה

onוריב ךלמ תלהוק רמאמכ ,ואבש תמועלכ הנממ יודריו העניצב הריזה לע טושפ ולע - 

 ויהיש oy ,ןורכז םהל mrp אל -- ויהיש םינורחאל םגו ,םינושארל poor ןיא,, :םילש

 -זהל םלועמ ושקיב אל ,םיקומע םימלת םבג לע השרח הירוטסיההש יפ-לע-ףא ."הנורחאל

 םירופא םייח .םוי-םוי ייחבש תונטקה תא אלא םהייחב ושפיח אלו חטשה ינפ לעמ רקד

 .םדלח ימי ביר תא וליב ךוראה םליצבש ,םיטאפראקה תורעיבש חושאה יצעכ

 רפכ PR .תיחרזמה היקאבולסבש ןילפמַאז ךלפב רשא ןי'זה רפכה ןמ ואצומ ה'ציא 79

 תיב -- תחא תינבתב םייושע םלוכ ,זוחמבש םירחאה םירפכה תואממ המואמב לדבנ הז

 ,המדא-ידבוע לש ינועדתונכשמ ,שק-תוגג תוסוכמ תותקב רפסמו ,רפכה לש ורובטב הארי

 יפ לע) האבסמ לעב ינשה ,תלוכמ רכומ דחא ;םידוהי ןינמכ םג םהיניבו ,םידורמ םייוג

 םיציבו האובת ,םיסיסו רקב ירחוס ,םיבצק -- ראשהו ,(דחיב תושמשמ תוסנרפה יתש בור

 ,טלרוהיוה ילגרל ותליחתש םידי-בחר בחרמ ינפ לע ערתשמ ןילפמָאז ךלפ .הלאב אצויכו

 .הטסופה -- ירגנוהה רושימב ופיפו ,ןופצב םיטאפראקה ירה תחולש

 ושרח םהבש םידימאה קרו תורפבו םירוושב םיבחרה םהיתודש ויה םישרוח םירכיאה

 דיריל םהיתומהב תא םיאיבמ ויה ,םתכאלמ תא םירכיאה ומייסשמ ,ויתסה אובב .םיסוסב

 תואיבמ ויה םירכיאה ישנ .ףרוחה ישדוח ךשמב םאיבהל וכרטצי אלש ידכ הריכמל ריעצש

 סמ םיליטמ ויה הרייעה תונוטלש .םוטיפל OTN ANAM הניבג ,םיציבו תופוע הקושה

 ,וללה .םידוהי םינסכומל תונלבקב הרסמנ ותייבגו ריעה קושב הריכמל אבומה ףוע לכ לע

 וטשפ םינסכומה וליאו ,םולשתה ןמ תוקמחתמ ויהש ,תורכיאה לע םתיתיח וליפה ,ןבומכ

 ירחא שולבל ידכ ,ריעה לא וכילוהש ,םיליבשהו תודשה ינפ לע רחש oy ישיש op לכ

 -כוד ןוזפיחב םימיקמ ויה הביבסה ןמ םידוהיה םילכורה .הבג לע רורצ תאשונה תירפכ לכ

 ינימ לכו םיטחמו םירותפכ ,םיינועבצ םידב ,תיב-ילכ ,טפנ-תורונמ ,תיקדיס רכמימל םינ

 לא אוה הנופ רבד תישאר ,ודיל ףסכה אבשמ ,יוגה רכיאה .םהל ךרצנ רכיאהש היטמקרפ

 םיסוסה לע רומשל תולגעה דיל תוראשנ תוירפכה וליאו ; וניע-סוכב ןתונו חזרמה-תיב

 .ןמצעל ונק התע הזש ,חילמ גדו םחל תסורפב ןביל תא תודעוסו

 בשות ,ןוסומ רודואית לודגה רייצה ופרפרש לע ול בשוי תאזה הלומהה ןמ קחרה אל
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 ףונ תא אוה חיצנמ ולוחכמבו "קדארה ,ה לש שרוחה בלב אשנתמ דדובה ותיבש ,ריעה

 תונמאה לש םיטעומה לזרב-ןאצ-יסכנמ דחא םה וירויצ .תינוגססה ותשובלתו םדאה

 .התע ןכ זאכ ,תיקאבולסה

parתוירבה יניעב בשחנ ,ותמדא דבוע רכיא היהש ףא ,'ץיבוקראמ לדיי 'ר ,ה'ציא לש  

 -פהב .ומע ךדתשהל ושקיב הביבסב םידוהיה ידבכנמ םיברו ,הרותב איקבו לודג ןדמלכ

 ורטפנ םהמ ,םידלי רשע-םינש לחר ותשא ול הדלי םייתנש דע יצחו הנש לש תוקס

 .םדא-ינבל ויהו ולדג ,רפסמב הנומש ,ראשהו ,םלועה רוא תא וארש רחאל טעומ ןמז העברא
 ,rosin הרות דומלל תיבה ןמ וחלוש לדיי 'ר היה םינש yaw םינבה דחאל ואלמשמ
 ,ץיבודומשל אבו ויבא תיב תא שטנ yaw ליגבו ,עיגה ה'ציא לש ורות oa .תובישיבו
 .הביבסב יקדרד-דמלמ היהש ,שירב 'ר לצא הרות דומלל

 -יחופת יברה ןחלוש לע םוי-םוי םילכואו אתווצב הפצירה לע maw ויה םידליה
 -חהלו הצוחה תאצל םידליל ארק "ערה רצי,,ו תוילולשה ואפקשכ ,ףרוחב .תיעועשו המדא
 םיילענה תוילוסש ידכ םיפחי םיקילחמו םהילגר לעמ םהילענ םיצלוח ויה -- חרקה לע קיל
 הגפסנ וזש דע ,םידליב הרות ץיברמ שירב 'ר היה ברעה דעו םכשה רקובמ .הנקחשית אל
 .םהידיג (Wow םהירביא ח"מר לכב

 אלו םיילענב קילחהל בוט המכ ,ךכ לע יאדו -- ? תולילב הזכ רענ םלוח המ לע
 ,דבכו םיזווא ןמוש וא האמח הברהב החורמ םחל-תסורפו קרמ תחלצ לע ,הפחי לגרב
 ףסכה יכ !ףסכ הברה ,ףסכ לע רקיעבו ודיצב ןכש ילב ,ודבל הב בכשל לכויש הטימ לעו
 זאו ,ןי'זהב וירוה תיב תא דקופ ה'ציא היה ,חספה תשפוחב ,הנשב תחא !לכה תא הנעי
 םייליצא םינוניגו ראופמ רבע לעב ,םהל היה ןקז סוס .הדשה תודובעל ויבא םע אצוי היה
 .ירגנוה-ירטסואה אבצה ןמ 'ץיבוקראמ לדיי 'ר הנק הז וסוס תא .םדא-ןב לשכ שממ
 והורכמו וכלה -- ריהי שרפ ובג לע תאשל רשכוי אלו סוסה ןקז יכ ואר ותוכלמ דוה ישרפשכ
 רוזחל אבצב וייח ימי לכ סוסה היה לגרומ .הדובעל וחקל הזו ,'ץיבוקראמ לדיי 'ר ,ידוהיל
 ,סוביאה ינפל םיעגר הרשע דומעל שרפה וילע הוויצ IND םישרפה-ינומיאמ העיזמ בוטר
 ישרפ והופליא ךכ .לעוש תליבישב אלו םימב אל תעגל ילבמ המלש החונמבו טקשב
 ורבע יגהנמ לע תונדפקב רומשל עדי ,הדובע-תמהבל סוסה ךפהנשמ ,םימיל .ה"'ריקה
 אופסמב תעגל ילב םיעגר הרשע דמוע היה ,ותוורוא לא הדשה תדובעמ רזחשכ .ראופמה
 ,יליצא דימת -- ליצא ,OVD : רמאנש ומכ ,וינפלש

 קסוע לחהו םידומילה לספס תא ה'ציא שטנ קוידב יתמיא וכרוצ יד ררבוה אל םלועמ
 ,תומהב-רחוס היה רבכ הרשע-עבש ןב ותויהב יכ ,םדקומ יד הז היה יאדו .היטמקרפב
 -ורק םינעוט ויה עובש ידמ .ץיבודומשמ לסוי םידומילה לספסל ורבח אלא היה אל ופתושי
 ירחא שולש העשב ישילש םויב םיבשייתמ .טשפאדובל םתוא םיחלושו רקב לש תונ
 תיזכרמה הנחתל ברעב עשתב םיעיגמו להואארוטאשמ תאצויה הריהמה תבכרב םיירהצה
 לוכאל ךבמור בוחרב י'צאב ןרטש לצא ובשישמ ,ברעב !הפיו הלידג ריע וזיא .טשפאדובב
 םועטל תבש-יאצומ לכ אב היה ומצעבו ודובכב יטרוהש ,ויה םירמוא) אלפנה טנלושטה ןמ
 ירחוס לכ םע םיחחושמ ויהו ,בוטה יאקוטה ןייה ןמ םוגללו (י'צאב ןרטש לש טנלושטה ןמ
 םלועה ןמ קלח םהש ,םהינש ושח -- טשפאדובל עובשל תחא וצבקתנש ץראה לש תומהבה
 דחא םוי .ץיבודומשב שירב 'ר לש ורדח תפציר לע םהיתומולחב וקקותשה וילא ,לודגה
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owםיבר םימי ורבע אלו ,לידנייש ,הריעצה ותוחאב וניע ןתונ ה'ציא ופתוש יכ וביל ףסוי  

 לדנמ 'ר ךרעש ,לודגה ןחלושל ובסה םיברה םיחרואהש העש .םיסיגל ויה םיפתושהו

 'ץיבוקראמ ה'ציא הביל ריחב םע לידנייש ותב תנותח תא גוחל ידכ ,ץיבודומשמ ןאמדירפ

 ,וגרהו רצעה שרויב פיצנירפ ולירבאג םשב דחא שנרב ,ובייאראסב םש יא ,הרי ,ןי'זהמ

 לא םינוילימ ךילוהש ,לגדה לא 'ץיבוקראמ ה'ציא ןתחה ארקנ ןכמ רחאל םידחא םימיו

 לודגה הנחמל חלשנו םידבנוהל סייוג ה'ציא .הנושארה םלועה-תמחלמ לש לטקה תודש
 | .ןרבזאי לש עדונה ןיטקרסקה לא םשמו ןאמוקל לש

 השקיב .הבושתה תא העדי דימו ,לידנייש הלאש -- "? םלוע לש ונוביר ,םישוע המ,
 היעש 'ר ,יברה יפ תא לואשל ועסנ דחיו הלגעל סוסה תא םותריש לדנמ 'ר היבא תא
 היתורצ תא תונתל המייסשמ .(ז"עלב ,ינאשופק) שיפקב בשיש ,הכרבל קידצ רכז ,לשה
 לידניישש םינוש םיקוספ ומצעל למלימ ,ןחלושה לע ושאר תא הלה ןיעשה ,יברה ינזואב
 .קספ - "!שאה לא ךלי אל ה'ציא,, :ורוא וינפו ושאר םירה עתפלו ,םשוריפ העדי אל
 jön דפו

 ,םיבוהז םייפלא תרומת ,ול ןתנ הזו ,אבצה לש ישארה אפירה לא ךרד אצמ לדנמ 'ר

 איצויו הפצירה לע ומצע ליטי ןמזל ןמזמ :הליפנה תלחמב הלוחכ הזחתי ה'ציאש ,הצע

 וליאכ וילגר לע בוש םוקיו םיעגר המכ עונ אלל בכשי ךכ-רחאו ,ונורגמ םידורצ תולוק המכ

 ,"טראזאל ה לא אפור יתוא תדוקפב WON אבוה ןושארה קחשמה ירחא .םולכ mp אל

 לא האב דחא םוי .םייתנש ךשמב והוקדב םש .תוקידב ךרוצל ,הדש-םילוח-תיב אוה

 םיבוהזה םייפלא תא לטנש ונעדוימ ונאפור השארבו הנוילעה תיאופרה הדעווה "טראזאל,,ה

 לחהו הטימה ןמ ומצע ךילשה ,"טראזאל,,ה חתפב הדעווה תא ה'ציא הארשמ .לדנמ 'רמ

 ודיל טחמ לטנ ,אפורה Pox שגינ זא .ןיטולחל קתתשנש דע ונורגמ םינושמ תולוק איצומ

 ,ה'ציאב םהיטבמ םיצעונ םלוכו ,ופוג יקלח ראשבו וילגר תופכב ה'ציא תא רקוד לחהו

 דחא הפ .םמוד ןבאכ בכשו ביגה אל ה'ציא ךא ,וינפ לע םיסקלפר ועיפוי תאז לכב אמש

 לא חקלנו "ששואתה ,ש רחאלו יניצר הרקמ אוה ה'ציאש ,תיאופרה הדעווה הטילחה

 ךשמב הזחתהש ,רחא ידוהי דמע ודיל .ותיבל רוזחל לוכיו ישפוח אוהש רשבתנ ,דרשמה

 ךורב,, : החנאב טילפה ,"ישפוח,, :שחלב ול ורשיבשמ .ןיטולחל wand תונורחאה םייתנשה

 ותוא "! תיזחל רשי ,שראמ,, :םניד-רזג תא ואיצוהו קוחצב םיאפורה וצרפ דימו ,"םשה

 .ותיבל חמש בלב רזח ה'ציאו תיזחל חלשנ ידוהי

+ 

 איה דוע .ןותעב אורקל לידנייש השקיב ,לגרודכה שרגמב ההש ה'ציא 'רש העש

 .וידסייממ תחאו ןולובז-רמשמ ץוביק תרבח ,התוחא תב ,הפי התיב לא תסנכנ הנהו ,תארוק

 דודה םולש המו םידכנה ,םידליה םישוע המ -- ךכ-רחאו ,וז םולשל וז ולאש הליחת

 תיבה ןמ תונורכזה ריבד לא החישה התנפ ,ליגרכ ,ףוסבלש דע ,הנהכו הנהכ דועו ,ה'ציא

 לא רוגל הרבעו ןי'זה תא התדוד השטנ םצעב עודמו יתמ ,ךיא תעדל הפי התוואתנ .ןשיה

 הל ויה רבכ הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא יכ ,הפיל לדנייש הרפיס .הצבולאכימ ריעה

 הרדח לא האב דחא םוי .הנש יצח ןב טועפהו שמח ןב םהב לודגהש ,םינטק םידלי השולש

 הכירצ תא ,הריעצ תרבג,, :הל הרמאו ,הריד הרכש הלצאש ,הנקזה הקרנלימ ,תיבה-תלעב

 לש דחפהו הדרחנ לידנייש ."!וקנאי יחא ךאיצוי -- יאצת אל םאו ,דימ הרידה תא תאצל
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 םירישעה תא קר יכ ,םייוגה ברקב םש ול אציו םיכרד-דדוש היה אוה .הילע לפנ וקנאי

 תודגנתה וליגש ויתונברק תא .םיכרצנה םיינעה ברקב קלחמ אוה ללשה תאו םטסלמ אוה

 דע חונמ לידנייש ול הנתנ אל ,ותיב לא ה'ציא רזחשכ ,ברע ותואב .ןזרג תכמב לסחמ היה

 היעש 'ר ,יברה neva לואשל ,שיפק לא עוסנלו סוסה תא רקוב oy םותרל םיכסה רשא

 ןחלושה לע ושאר תא יברה ןיעשה ,דימת וכרדכ ,תאזה םעפה םג .הכרבל קידצ רכז ,לשה

 עס ,JON :זירכהו ושאר תא םירה רשא דע ,םידחא םיקוספ שחלו הלק העש ךשמל

 ןמ תוטסל עתפל טילחה העיסנ ידכ ךותו ,יברה תיב תא ה'ציא בזע "!תיב ךל היהי ,התיבה
 ארוק והשימ עתפלשכ הרייעה לש ישארה בוחרב אוה דוע .הריעה רוסלו הרצקה ךרדה

 העורפ הקעצב וסוס תא רצע דימ ."'ץיבוקראמ JIN ,'ץיבוקראמ ,JIN : תירגנוהב ומשב

 דחא ,ןידה-ךרוע ,יקסנישאטונ ר"'ד הז היה .םולשל וכרבש שיאה לא הנפנו "!וה הלוה,

 ושרג םיכ'צהש ,ה'ציא 'רל רמא הזו ,הנממ והושרג אל םיכ'צהש ,ריעב םיטעומה םירגנוהה
 ףלא םישימחב ? המכב .הריכמל דמוע םילוחה-תיב בוחרבש ותיבו ,יאנומוה תא לומתא קר
 םרפסו ומע ויהש תורטשה לכ תא וסיכמ דימ איצוה ה'ציא 'ר ;ןידה-ךרוע בישה -- רתכ

INN INNלע םרסמו ףלא םירשעל עיגהש דע  pawnוכרדב ךישמה ךכדרחאו ,הינקה . 
 המייס — "? הפי 9, .הריעה ורבע םויה תרחמלו והרק רשא תא רפיס ותשא לא ואובב
 האב "ריעצה רמושה,מ תיקינצוביקה הפי "? םלועב םיסינ ןיא וא שי, -- לידנייש
 .התדודל בישהל המ העדי אלו הכובמב

 תיהש ןכיה :ותמיעל החיטה לידניישו לגרודכה קחשממ ה'ציא 'ר רזח הכו הכ ןיב
 תא הוויל ךכ רחאו בירעמ תליפת ללפתהש ver 'ר הל בישה pyar הברה ךכ לכ
 םיכלוה ברעה ירהש ,ה'ציא 'ר תא זרזל השקיב לידנייש .בצמה לע וחחושו ותיבל רדנלוה
 החמשב הפי לא הנפני םירובידה לכמ םלעתה ה'ציא 'ר ךא ,יונפ םנמז ןיאו הגצהל םה
 ns“ תאלמ התיהו ,הדוד לש ויתוצלה תא הבביח הפי .ול תינייפוא הכש תעדה-תוחידבבו
 לעו ,תיזעול בותכו אורק דמל אל וימימו ידיסח ידרח ךוניח לביקש ,הזה שיאה ןמ תולעפ
 .בושייה ןמ םדאל היה תאז ףא

 -תב תא תוולל לידניישו ה'צ"א 'ר ואצי ,םידגב ופילחהו ברעה-תחורא תא וליכשמ
 הזחמה תגצה המייקתנ ובש ,"ןדע ןג,, עונלוקה םלוא לא ונפ םשמו סובוטואה לא תוחאה
 הרייעהמ תוצלהה ןמו םינומזפה ןמ הבר האנה ונהנ םינשה .י'עלעטעטש ןיימ,, שידייב
 הזחמהש ,םהיניעב היה המוד תחא אלש ,רמאנ ON זירפנ אלו TY הנניאו התיהש תידוהיה
 .אקווד םהל ורקש תוערואמבו םנכשבו םהב רפסמ

 orb וארק אל בוש ,הצבולאכימל ןי'זהמ oma תא וקיתעה לידניישו ה'ציא 'רש ירחא

 ריעה ינבש ה'ציא 'ר שיגרה .יראשו וזיא אלא ,לידניישו ה'ציא םהיתומשב תוירבה
 געול היה אוה ,הברדא .םלועמ דובכ ףדר אל ומצע אוה יכ ףא ,דובכ ול םישחור םידוהיה
 ורחב אלשכ .הליהקה דעוול רחבייש דבלבו תומלוע ךפוה היהש ,ץיבובוקעי יכדרמ ודידיל
 תויהל הכזי ow יכ הווקתב שדחה שרדמה-תיבב ללפתהל רבע ,תסנכה"תיב לש יאבגל וב
 ץיבובוקעי יכדרמ ותוא .םהל הפי הקיתשהש םישעמ ושע םעפ אל וללה םינקסעה .יאבג
 ךלה -- ? השע המ .חפ יושע ,שדח גגב םיבוקר ץע-יפער יושעה ותיב גג תא ףילחהל הצר
 החמומ היהש ,ץיבורזייל תא הרכשל וקשיש ,בוחרל וינכש ,ןמטוגו קלופ תא ענכישו
 .םיקחרמל ואשנתהש שא תונושלב ריעה ימש וראוה תוצחב דחא הליל .תוריעב תרעבהל
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 ןהיתבש םישנהו םינכשל inpoa םידליה ,תותפרה לכמ ןוזפיחב ואצוה תורפה .הלהב המק

 ףסאנש ,םוצעה ןומהה בל תא וערק ןהיתוקעצו הלעמ יפלכ ןהיתועבצא ורכפו ולליי ורעב

 הליל ותוא ורדענ ורעבש םיתבה ילעב תשולש לכו הרקמה הצר .הפירשה תא תובכל

 .ץצונ חפב וסוכ תוגגהו ןיליקתו ןיבט ומליש חוטיבה תורבחו םיבר םימי ורבע אל .םהיתבמ

 אלא ,םיבוט אל םימיו םיבוט םימי ,הריעה oxi זאמ ,לידניישו ה'ציאל ond ויה

 תיאמצעה היקאבולס תנידמ המק הנש ץקמ .םיבוטה םימיה וקספ הניוול רלטיה סנכנ זאמש

 ולחה םירוחש םייפגמבו םילוחכ םידמב םדאה תאלח לכו םינוירב .הנממ ושרוג םיכ'צהו

 "רלטיה bom םוקמבש אלא ,םיצאנה ךרדכ די-לעומב הז תא הז םיכרבמו הנידמב םיטלוש

 םידוהיה,, תואמסיסב םיתבה תוריק תא וכלכיל ריעה תוצוחב "!רמשמה לע, :וקעצ

 וינאש הכותב/האב תבכר בושרפמ,, :ינרמויה רישה עמשוהו "הניתשלפל םידוהיה,, ,"הצוחה

 -אזירא,, TAD וסנכוהו ומאלוה תויונחה ."םיארי םה וינפמ / םיסג םידוהיה לכ / .עסונ ךאמ

 וא םיינוכית רפס-יתבב דוע רקבל ושרוה אל םידליה .הרסאנ הרשכה הטיחשהו "םירוט
 .םייללכ

 המ ועדי אלו םיהותו םיכובנ ,ריעה ידוהי ראש והומכו ,ה'ציא 'ר ודמע + היהי המ

 םינבה ינש .ותלוכי יפכ דחא לכ ,םהידיב םלרוג תא ולטנ הלא .םהידליל ץעייל המו רמול

 ידכ היבאלסיגויל םשמו הירגנוהל םיריעצ תרובח םע ואציו םהיצפח הזפוחב וזרא םילודגה

 ואב .לארשי-ץראל םשמ תולעל וחילצי ילואו ,בורקב (ONT םוקיש ,יכ'צה אבצל ףרטצהל

 ודכלנש םירבכעכ ץצורתהל לוכה ולחה ,שוריגה ימי ואבשמ .םהב רכזיהל אל בטומש םימי

 םיפרטצמ ,הירגנוהל יאשחב םיחרוב ,םהייח תא ליצהל ידכ קדס לכ םישפחמו תדוכלמב

 -סנארט,,ל סנכיהל אלש דבלבו "דמש בתכ,, תופעות"ןוהב םינוק וא ,תורעיב םינאזיטראפל
 דימא שיא ,רלגירב ר"ד להקה שאר םג .הרזח ךרד ןיא םשמ יכ ,ןילופל אצויה "טרופ
 ספתנ לזמה עורלש אלא ,הירגנוהל לובגה ךרד בנגתהל שקיבו ולזמ תא הסינ ,םכחו
 .רזחוהו

 ny םהל ואיבה םינאזיטראפה oy ויהש םינבה ינש .לזמה ריאה לידניישו ה'ציאל

 -ולסב חדינ רפכל ורבעו ריעה ןמ וחרב םהינשו (POND שונאי קא'צרוד םש לע םיפיוזמ
 דחפמ וחרבש םיטילפ םה יכ ,היוגל ורפיס םש .היבארומ לובגל ךומס תיברעמה היקאב

monלידנייש .רדח םמצעל רוכשל ושקיבו םיברקה  annבולחל תיבה-תלעבל תרזוע  
 אל שיאו ,תיבה ינב ראש םע דחי הבלטצה ברע םעו םיריזחה תא ליכאהלו תורפה תא
 ליכאהל ,תורפ בולחל םיעדויה םידוהי םלועב ואר ןכיה יכ ,םידוהי םהינשש ,ותעדב הלעה
 ? םימש-ארי יוג לכ ךרדכ "םימשבש וניבא,, רמולו םיזווא םטפל ,םיריזח

 דחפמ םהיתבב רפכה ינב לכ ורגתסנ םוי ותוא .1945 תנש לירפאב ינימשה אבש דע

 התיה םיסורה ינפמ םתסונמב םגש ,םינמרגה םילייחה ןמו ץוחב ופפועתהש םיחתותה יזגפ
 העבג לע -- ? ויניע יאר המו ,רצחל ה'ציא 'ר אצי ,םיחתותה ימער וקספשמ .הער םתעיגפ
 ,םינמרגה םילייחה ידמכ ויה אל וידמ .הביבסה תא רקוס ,ןבל סוס לע שרפ ,רפכה לעמ המר
 .הלואגה םמעו !ואב םיסורה ,ואב םיסורה :תיבל תיבמ העומשה הפלח רהמ שיחו

 וטסמ הבונב תבכרה תנחת דילש ןולמה-תיב חתפב יסור יאבצ פי'ג רצע ברע ותואב

 ודועב .ןולמה לא סנכנו פי'גה ןמ ץפק ףילא-ןגס תגרדב יכ'צ אבצ ןיצק .םוהאוו דאנ

 העש םינשה ודמע JD .ןבאתנ וליאכ אוה ףאו ריעצ רצלמ בצינ ולומ :ומוקמב אפק ,חתפב



 .םינש שמח לש הקספה רחאל ושגפנ םיחאה ינש .והער ראווצ לע שיא ולפנ רשא דע הלק

 קר .םהירוה תא שפחל ,חדינה רפכה לא םירהוד ולחהו פי'גה לא ורזח ,לוכה ובזע םה
 הלודגה ול התפיצ רבכו ןבלה סוסה לע שרפב ה/'ציא 'ר ןיחבה זאמ ופלח תוטעומ תועש
 םויב וינב ינש םע השיגפ לע םלח אל רתויב דורווה ימולחב וליפא .וייח תועתפהבש
 קא'צרוד .םהיניע הארמל ונימאה אלו רפכה ינב םייוגה ולהקתה דימ .ורורחישל ןושארה
 תא לידנייש ותשאו ה'ציא 'ר ולטנ ? רורחישה Naya ףולא-ןגס -- ןב ולו + ידוהי ,ןקזה
 ? התיבה םנמאה !התיבה ,הרזח !שפוחה לא ואציו םהל ורתונ דועש םיצפחה טעמ

 תויסור תויאבצ תובכרב ,הצבולאכימל הבאלסיטארבמ ךרדה הכרא תועובש השולש
 ץורפ דמועה ,הצחמל-סורהה םתיב לא ורזח WR דע הירגנוה-ןופצ לכו טשפאדוב ךרד
 ,רחא ףחד לכמ קזח םייחה חור םלוא .תוצותנ ייתותלדו םיפושח ויתוריקש ,חור לכל
 תונבהש אלא .תולכהו םידכנה םה םיכשמנ םייחהש בוט 1270 .הלחה םוקישה תכאלמו
 אלו ,ןתטלחה תא ועציב ףא לארשי תנידמ המקשמו ,לארשי-ץראל תולעל רמוא ורמג
 םידוהיה לש לודגה םרזה תובקעב תאצל אלא ,הרירב לידנייש ותשאלו ה'ציא 'רל הרתונ
 .ןוכיתה םיה יפוחל הנפש

 ואב ףוסבלש דע ,םיטחמ לע ומכ ,בקעידראבב םילועה הנחמב ובשי תועובש השולש
 יכ ,רמאו ונב ןחלוש לע ךומס ץוביקב תויחל הצר אל ה'ציא 'ר .ןולובז-רמשמ ץוביקה לא
 יפ תא לואשל שי pay לכבו "ילש ךלשו ךלש ילש,, הבש םייח-תרוצל לגרומ אוה ןיא
 ותיינבב לחה וילעבש יברע תיב אצמ ,םי-תירק ,הכומסה הרייעב רוקיב ידכ ךות .תוריכזמה
 תידוהיה תונכוסה דיקפמ תושר ה'ציא 'ר שקיב .ןונבלל חרב רורחישה תמחלמ רחאלו
 םינוש םיצפחו "טפיל ה תא רכמו ךלה .ול הנתינ תושרהו ,וב רוגלו תיבה תא םילשהל
 תשורחה-תיבל דובעל האצי לידנייש .ולשמ גג-תרוקל הכז םייעובש ץקמו ומע איבהש
 .רודיס ,הדובעה תכשל ריכזמ ,המויסמ שקיב ה'ציאו ,םילעופה חבטמב תיחבטכ ךומסה
 לעב םעפ היהש ימ ,גרבצלוה םג םש ויה .הצעומה ןסחמ לא רקוב םע אובל ול רמא הז
 היכרותמ םידוהי המכו היגַאל קנב להנמ היהש הבאלסיטארבמ לגנאו ,ץלוקשימב הזוחא
 .תורייב--הפיח ישארה שיבכה ידיצבש םיבשע שכנל ואציו תוירוט ולביק םלוכ .קאריעו
 וכרדב ,םוידםוי .םיתשו םירשע ה'ציאו תוריל םישולש התיבה לידנייש האיבה עובשה ףוסב
 ,וב ולגלגתה בורל םיחפו תוחולש ,שוטנ יטירב יאבצ הנחמ דיל רבע ,ותדובעמ התיבה
 תועשב דמוע היה ךכ-רחא .ותיב רצח לא םאיבהו חפ וא חול ,שרק my לטנ םעפ לכו
 ורבטצנשמ ? הרפ םעפ"יא וב דומעת תאז לכב ילוא -- YTV ימ ,ןוחפ ןיקתמו יאנפה
 :הכשלה ריכזמ ,המויסל דחא םוי ה'ציא 'ר רמא ,םידגבה ןוראב םיכוסחה ףסכה-ירטש
 :וכרדב הרקנש ןושארה קינ'בשומה תא לאשו ןכשה בשומל עסנ .הדובעל אובא אל רחמ
 תורפ יתש לע עיבצהו ותיב רצח לא וסינכה קינ'בשומה ? הרפ תונקל ןאכ רשפא ןכיה
 .(ה'ציא 'רל קינ'בשומה הליג אל הז רבד ךא ,תפחשב תועוגנ ויה ןה) הריכמל תודמועה
 וכרדכ ,םיינישב לכתסהו הפה תא חוכב חתפ ,ןיטעב עגנ ,תומהבה לא שגינ ה'ציא 'ר
 ! יתינק : ריטפהו ,המימי םימימ

 דחא םוי .וייח תיצמתו ותסנרפ רוקמ לא וייחב תישילשה םעפב ה'ציא 'ר רזח ךכ
 תונוישר many יכ ,עמשש םידיקפה דחאל רמאו םי-תירק ילעופ תצעומ ןינב לא ךלה
 לול הנק םש .הינכרצל קתפ ודיב ןתנו ,ןכ םנמא :ול בישה דיקפה .רזע-יקשמ רודיסל
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 ,תולגע וטילמה ,בלח ובינה תורפה .תויגרפ םירשע ןכו הייקשה תורוניצ המכו תופועל

 לא תואב ולחה קוחרמו בורקמ תונכשה .םיציב תוליטמ ולחהו תולוגנרתל ויה תויגרפה

 -רצבו ,לארשיב בוציק היה םימיה םתואב .ירט בלח דכו הירט הציב הלצא תונוקו לידנייש
 ריעה וכע לא ה'ציא 'ר ךלה ,תרצותהו הדובעה התברשמ .םישולת יפל קר ורכמ הינכ
 םוי .התיבה אופסמה תאו "הבונת,,ל בלחה תא ליבוהל ידכ ,הנטק הלגעו רייע םש הנקו

INNשולש תורפה תא הבלחו תיבב הראשנ ."םירז יחבטמב דובעל יד,, : לידנייש הרמא  
 םיבוטה םימיבכ תיב-תלעבל בוש התיה ,רוציקב .קריה תניגבו תופועב הלפיט ,םויב םימעפ
 ןיא : לידניישל ויתורוחס ףיקהל היה ןכומ ינוונח לכו עפשב היוצמ AMA הטורפה .םהה
 .חוטב ףסכה ,רבד

 ,םידכנה ,תולכה ,םינבה -- הדועסל הילא ואובי םלוכש לידנייש התצר םירופה גחב
 -ייממ רזח אל רשא ןבה לש ותדלוה םוי היה הז ,בוצע הביל היה םירופב .םיבורקה ראשו
 תוגונה תובשחמה תא חירבהל ידכ שארה לעמ הקוסע תויהל השקיב הזה םויבו ,קנאד
 דיל םיבוסמ םלוכ תא התארשכו ,הביבסמ ויהי םלוכש השקיב חספב םג ...הופקתש
 תחלצב רשב חתנ דוע םידכנל המש זאו רשוא בורמ הינפ ונרק ,ךורעהו לודגה ןחלושה
 ,ON ÖN : הרמא םינבלו "לכאת ,לכאת,, : הרמאו

 המל + ילכש היה ןכיה,, .קנאדייממ רזח אלש הנב תא הכבמ ANYI תואמצעה גח ברעב

 "!ידלי תא חצריש ,רלטיהל יתיכיח המ םשל ? הנש םישולש ינפל לארשי-ץראל יתאב אל

 התיהו ."בוחרה לא אצנ ,אוב,, :ול תרמואו הלעבב הציאמ התיה ,הל לקוהשמ ,ךכ-רחא
 רלטיה ? הציא ,האור התא, :הלעבל תרמואו התאנהל תכייחמ ,ןומהה ברקב תרבוע
 .ףסכ לש שגמ לע הנתינ אל םידוהיה-תנידמש אלא ."הנידמ שי םידוהילו ,ןמזמ רגפתה
 תקפוס התיה ,שפנב תונברק לעו ןויאדפה תוליעפ לע עידומ "לארשי לוק,, היהש םעפ לכ
 יו ןוסא בוש ,יובאו יוא,, : תרמואו הידי

 אל תולילבו המחלמל וכלה הינבמ השולש יכ ,הברקב הביל טבצנ שדק עצבימ ימיב

 םינבה קר אל םעפה ;םייתעבש הביל טבצנ םימיה תשש תמחלמ הצרפשכ ךא .ןיע המצע

 םג לוכשה חספ אל ,לארשיב םירחא םיתב תואמב ומכ .םידכנה םג אלא לגדה לא וארקנ

 .תוברקה ץורפל ןושארה םויב ,הזע ריעה ירעשב םילפונה ןיב היה הידכנמ דחאו התיב לע

 םירבקה תואמ ןיבו יראב ץוביקב ןימלעה-תיב לא לידניישו ה'ציא 'ר ואצי םיצוצרו םירובש
 הסיכ דבכ לפרע .לילכ לידנייש הרבשנ זאו .והואצמש דע םדכנ רבק תא ושפיח םיננערה
 הצרפתה םעפל םעפמו קנחנ הלוק ,וגלז תועמדה .שטשוטמב הל הארנ לכהו התושי לכ תא
 רחא ! םהידכנ תא םירבוקה םירוה-ירוהל יובאו ,םהידלי תא םירבוקה םירוהל יוא :הקעצב
 .רמ החפייתה לידניישו םותי שידק תולוכשה תובאה ראש םע אתווצב ה'ציא 'ר רמא ךכ
 תא םחנל לידנייש הלחה דחא םויש דע ,םמצעל החונמ םינקזה ינש ואצמ אל םיבר םימי
 תולעהל ללכב הזעמ איהש לע ,םינפ תשובב וליאכ ,טקשב ול הרמאו הלעב תאו המצע
 בירקה ונדכנו אווש-ןברק היה קנאדיימב חצרנש וננב :היתפש לד לע הלאכ תובשחמ
 .ויפמ הגה איצוה אלו קתש ,השחה ה'ציא 'ר .לארשי ללכ ןעמלו וננעמל ומצע

 mon םהרבא ר''ד ןועבט-תירק
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 רעונה תועונתו תימואלה היחתה

TONרמושה המידק,, '' 

 ייריעצה רמושה,, ןק

 ''ר"'תיב,, תודלות

 תיתדה תונויצה

 ייוויצ-ילעופ ,

 יריעצה רמושה,, ןקב
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 הצבולאכימב י'רמושה המידק,, דוסיי

 ID רבחה עיצה ,דורוה'זוא ריעב 1922 ינויב ,תינויצה העונתה לש םיסוניכה דחאב

 יוצר היה היקאבולס-חרזמב םגש ,סורוטאפראקב "המידק,, גיהנמ ,י'גרס הלב ?IN אריפש

 םוקמב וב לביק אוה .ךכל ותרזע תא שקיבו "רמושה המידק,, תיפוצה העונתה תא דסייל

 .תירבעב תויפוצ תודוקפו םיירבע םיריש ללכש ,רמוח

 לכב תונוכנ הליגש ,ןייטשבש ןמרה 'חה oy אריפש 'חה רשקתה התיבה ובושב דימ
 רובעכ .רגרבנייו הדא 'חה תרזעב ןוגריאה תודובע ולחה ךכ .העונתל ףרטצהל םינבומה

qtםהיפב תירבע הריששכ "קדארה,, רהל לויטל ואציש םירבח 16 "המידק,,ל ויה רצק . 
 עיפוהל וזעהש הנושארה םעפה התיה וז .תירבעב תודוקפ יפ לע ועצוב תולועפהו הדעצה
 ונחלצה ןכמ רחאל רצק ןמז .תינויצה העונתה יצולח ,היסהרפב ,יבמופב הצבולאכימב |

 היהו םיירבעה םירישל ןיזאהל בהאש ,םורטשרסאו רלדנסה לש ותרידב ןודעומ גישהל
 .וריעב ידוהיה סנאסנרה תישארב תוארל הכזש ,רשואמ

 תגאד תא .םיללובתמהו םיסכודותרואה ידי-לע ונכרדב םיבר םילושכמ ומשוה ונרעצל

 -תשודק תא ללחל רוסא "המידק,, רבחל יכ שרופמב ונעבקש ידי-לע ונגפה םיסכודותרואה

 תידוהיה הירוטסיהה לע תואצרה ונמייק םיירהצה-רחא תועשב תבשב תבש ידמ .תבשה
 םישדח םירבח שוכרל ונחלצה הז לכ תובקעב .םש-יעודי םימכח-ידימלת םיצרמ ונמזהו
 תידוהיה הליהקה ייחב יניצר םרוגל ונכפהנ ךכו ,תואמל הלע "המידק,, ירבח רפסמו
 לחיא ,אריפשו ןייטשבש םירבחה תא וילא ןימזה דלפנרַא ברהש ,ךכ ידכ דע ,הצבולאכימב

 "רורמושה המידק,, ינושאר
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ondתמה םג .וז חורב רעונה תא ךנחל ופיסויש םהמ שקיבו הכורבה םתוליעפב בוט לכ - 

 -ראמה ודנע ,1924-ב םישנה ןוגריא לש םידוקירה ףשנבו ,םתודגנתה תא וקיספה םיללוב

 תוסנכההו ,"המידק,, תעונת הלביק החתלמה תא .ןבל-תלכת יטרס םהידגב ישד לע םינג

 .לארשיל תמייקה ןרקל ומרתנ

 רבח לכ לביק הז תובקעבו יקאבולסוכ'צה םיפוצה זכרמל ונפרטצה הנש התואב

 ונגריא .תבכרב תועיסנב זוחא 33 לש החנהב ID vp Sy הכזו תימשר רבח-תדועת

 תורדתסה תא ןכ םג ונמקה םשש ,הנמוהו הצבו'צס ,בונארו םירעל םילויטו ןורטאית-תוגצה

 תצובק םג ונמקה .ונירבח לש םולשה-תואירק םוי ותואב ודהדיה ריעה תוצוחבו "המידק

 םיריששכ ונריע תוצוחב תונבה-תדעצ תא ונתוארב תחנ ונבאשו ,יטלק 'בגה תגהנהב תונב

 תועי תואצות הגישהש ,"המידק,, לש לגרודכה תצובק תא ונמקה ןכ ומכ .ןהיפב םיירבע

 .הביבסה תוצובק םע םיקחשמב

 ,םירפס תואמ רעונה תושרל הדימעה איה ;ץיבוקציא רצחב התיה ונלש הירפסה

 םלואב ונלש יטאמארדה גוחה תועפוהב .םיידוהי םיאשונ לע םירפס לש בר רפסמ םהיניב

 וסינכה ונלש םיפשנה .םיפוצ תואמ Pan וחכנ ("בהזה רפ,,) APA" 'נארא,, לש לודגה

 .םירתכ םיפלא תרשעמ רתוי תמייקה ןרקל ריבעהל ונידיב הלע ךכ .םילודג םיחוור

 .לארשי תנידמ לש םיבושחה הינובמ םויכ םהו הצרא ולע ונירבחמ םיבר

 אריפש יבצ ביבא-לת
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 הצבולאכימב ''ריעצה רמושה,, ןק
10 

 ןעמל ''סעה דחא,, םלואב הטמ םימותחה ופסאתה ,ברעב 8.00 העשב nt ךיראתב

 ןמסוארטש ,םולב ,קלופ ,2 ,1 טסריפ ,דירפ :םיחכונה .י''ריעצה רמושה,, ןק דוסיי

Aואלב ,םיליפ שאקראפ ,ןמדירפ ,שטיוד ,רוש ,ןיילק ,רגרבנייוו ,רלקניוו ,רלוו ,2 . 

 ,ןמדירפל רובדה תושר תא רסומו DAN םירבדב הפיסאה תא NN דירפ

 רשפאש ,רמואו ףיסומ ןמדירפ .''ריעצה רמושה ,, תועמשמ תא םיפסאנל הפי ריבסמה

 ונתקיז תא דימעהל וא ,ףוגה תוברת חותיפ לע שגדה תא םישל : םינוויכ ינשב תכלל

 .דחי םג תומגמה יתש ףוריצ תא םיפידעמ םיחכונה .ונכוניח זכרמב לארשי-ןראל

 בור םידגנתמ וז העדל .תיטילופ-יתלבכ העונתה לע ?PAIN עיצמ vows רבחה

 .ןמדירפ רבחה דחוימבו םיפסאנה

 .הפסאה תליענ לע זירכה דירפ רבחהו ,חוכיו חתפתה

 (דוסיה תפיסא לש לוקוטורפ ךותמ)

0 1 

 ןק תחיתפ לע וזירכהו םיחכונה DONNA סויה וסנכתה תמדוקה הפיסאל ךשמהב

 .העונתה יקוח לכ תא הרמוחבו תונקיידב םייקל םמצע לע ולביקו ''ריעצה רמושה,,

 טסריפ : רבזג ,קחצי ןמסוארטש : ריכזמ ,קחצי דירפ : דדודגה שאר : םידסיימה

 ,רוש ,ואלב ,ידנא ,רגרבנייוו ,רלוו ,ןמסוארטש ,רלקניוו :םירבחה ראש ,רדנסכלא

 .סאיליוו ןיילק ,ףסוי wort ,פיליפ שאקראפ ,טנוב םולב ,רומ םולב

 (דוסיה תפיסא לש לוקוטורפ ךותמ)

 הנושארה םלועה-תמחלמ לש המויס .םירשעה האמה לש םירשעה תונש יהלש -- הפוקתה

 היסורב .דחי םג םיימואל"םייטילופואיגו םייתרבח םייוניש המכ הפוריאל ויתובקעב איבה

 ןמיסב הלוכ הדמע תמדקתמה תיתרבחה הבשחמה .תיטסיבשלובה הכפהמה הללוחתה

 דחוימבו ,םיבוט ןכו OD השבכש ,הפוקתה לש תערכמה האידיאה וז התיה .םזיסכראמה

 תירגנוה-ורטסואה היכראנומה .ול םסק "תישונאה הלואגה ןוזח, רשא רעונה תא
 תונידמ ןהילע wow ,תודרפנ תונידמל ויה הירגנוהו הירטסוא ,המחלמה םותב הקרפתה
 רבע הינאבליסנארט San .היבאלסוגויו היקאבולסוכ'צ jpop ומכ תושדח תויאמצע
 .הינמורל הירגנוהמ

 ,םייתוהמ םייוניש ולא ויה ,תושדח תויטילופ תופמ קר אל ואיבה ולא םייוניש
 הפוריאב וז תימואל תוררועתהל ליבקמב .םימדקתמ םגו םישדח תוחוכ וחמצ םכותמש
 .לארשי"ץראב ימואל תיב תמקה רבדב "רופלאב תרהצה,ל רזופמה ידוהיה םעה הכז
 םלועה ימע לש םולשה תדיעווב ימואלניב ףקות הלביקו רושיאל התכז תילגנאה הרהצהה
 .1922 תנשב ומיר-ןאסב

 ילכלכ ןברוחו סרה םג האיבה איה ,המחלמה המרג םישנא ינוילימ גרהל קר אל
 .ךרע דוע היה אל ףסכלו ,תרהוד היצאלפניא הלחה המויס םע .הפוריא תונידמ לכ לע
 .וספדוה וילעש ריינה תא םיווש ויה אלש ,ףסכ-ירטש תואמב התלע םחל-תסורפ
 .רבשמה לע רבגתהלו ןזואמ קשמ תונבל וליכשה אל הינווכמו הפוריאב הלכלכה ילכירדא

 םירעב הדובע-ירסוחמ יגוילימ לש םיאולימ-ליחל ךפהנ תותיזחהמ רזחש אבצה
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 ילעופ לש הינק תורשפא רסוחמ ,שוקיב ןיאמ התחשנ תיאלקח תרצותו ,תורייעבו
 רבעמ לא הריגהל םהיניע ואשנ oan .םיישפוחה תיעוצקמה ילעבו הכאלמה"ילעב ,ריעה

 ,םסרופמה רבשמה .םימי הכיראה אל תאז הווקת םג לבא .הדנקלו הקירמאל רקיעב ,םימיל

 דגנכ םיפסונ תוננוגתה-יעצמא טוקנל התוא ץליא ,193071929 תונשב הקירמא תא דקפש

 תונידמל ועבקנש תומועזה הריגהה תוסכימו ,ןכל םדיק Ty ורגסנ הירעש .הריגהה ילג

 .הסנרפו הדובע םישפחמה ינוילימ תא קפסלמ תוקוחר ויה הפוריא

 םה םינושאר םיעגפנה -- ילכלכ עוזעז לכב יכ ,תדמלמ תיבוכורובה הירואיתה

 תעכ .םיישפוחה תועוצקמהו ךוויתה ,הלכלכב םייפוסה םיבלשה תא םיספותה ,םידוהיה
 .םפקות אולמב ולגתנ התוותיהש םיווקהו התותימא תא וז היריאית החיכוה

 ךילשהל ,ןשיה םלתב ךישמהל םאה ?ןאל :ההתו דמע רגבתמה ידוהיה רעונה

 תפסות ידי-לע וירוהל ףרטצהל ,החפשמב תולבוקמה תויתרוסמה תוסנרפה לע ובהי תא

 ,ילוא וא ? ידיתע תא ךכ לע תונבלו באה לש רחסמה-תיב vbw לע "ונבו,, תחאה הלמה

 תועוצקמה ? החפשמה לש רוטקודה תויהלו תולעל ,םיפתושמה םיילכלכה םיצמאמב

 ילכלכ דמעמו דובכ קינעהל ידכ OFA שיו "םייוג,,ה ינב ידיזלע וספתנ םרט םיישפוחה

 .תעדה לע םילבקתמ םויק יאנת םיחיטבמ תונושה תובישיב הרות דומיל םג .דחי םג

 רבשמהש ,ידוהיה "ןוחטבה,, לעו החנהה לע ,ןבומכ ,םיססובמ ויה הלאה םיבושיחה לכ

 .ףולחי םולחכ ילכלכה

 הבאלסיטארבו גארפ לש תואטיסרבינואב םיאצבולאכימה םיטנדוטסה ץמוק םייתניב

 תרושב תא :םינושה ךרדה-ישפחמל תושדח תורושב ץיקה תושפוחב םיאיבמ וליחתה

 ,םירחאו ץראווש השמ ,רגרבנייוו םיחאה .תונויצה ,ידוהיה םעה לש היצאפיצנמַאוטואה

 הרצונ ."רמושה המידק,, תא ודסיי ,אריפש רבחה לש תישעמה ותופתתשהבו ותמזויב

 .רעונה לש תימצע תוליעפל תרגסמ

 הקיז, OY םייפוצ םיקחשמב וקפתסה אל םוקמב "ריעצה רמושה,, ידסיימ םלוא

 .יניצר הדימ-הנקב תיצוביקה תיצולחה תובשייתהה החתפתה לארשי-ץראב ."תונויצל

 תאו שוכמ םהידיב םיצולח ילטנ השרחמה לע ףסונו םינושארה "ו"ליב,, ימי ושדחתנ

 הנושארו שארב,, .הממשה שוריגל ,תוציב שובייל ,בושייד תודוקנ ןינבל ,םישיבכ תלילסל

 .ירעי ריאמ ,"ריעצה רמושה,, לש וגיהנמ זירכה -- "םוידי

 "לרעמשטלעוו,ה ותואל ,םיישונא-ללכה םייוואמל םג ןקרופ תתל היה חרכהה ןמ

 תרגסמב ךכ לע ותבושת תא תתל בייח היה רעונה .בשוח רעונ לכ לש וקלח תנמ היהש

 םזילאיצוסה םע ידוהיה םעה לש תימואלה הלאשה לש הבוליש .תיללכה ומלוע תפקשה

 טסריפ רבחה תעצה הלבקתנ אל ןכ לעו .הצבולאכימב ידוהיה רעונל םג ינויח ךרוצ היה

 תויונפה וניתועש לכ .העונתה לש תויטילופ-א רבדב "ריעצה רמושה,, לש דוסיה תפיסאב

 ןכו םזילאיצוסהו הרבחה תרות ,תירבעה הפשה ,תודהיה ידומילל שדוק התעמ ויה

 ...תוינדעמבו הפק-יתבב םומעש לש הבישיו דראיליב יקחשמ םוקמב ,עבטה קיחב םילויטל

 תיבב ---- םיאבה םירבחה וארנ ,ברעב 10.30 העשב ,10.2.1930 ,ינש םסויב,,

 העשה ירחא ?DN 3 לש תיב-וסאמ לטוה WIN םירבחה לע .''קיב-יטאלז, הפק

 ."ןקה תפוקל pans 3 לש יפסכ סנק ןכו ,ברעב 0

 )13,5.1930 .ןקה תצעומ לש לוקוטורפ ךותמ)
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 ץוביק רבח ,יררה לאיחי םויכ) גרבנירג קליח עיגה ןקה לש תישארב-ימי םתואב
 היהש ,הצבולאכימ ןקב ורוקיבב .ר.ס.'צב העונתל יצראה-ץוביקה תוחילשב (רמש"ןיע

 תוריהבב רידגה אוה .ינויער "קומע שירח,ב חתפו ,תיחרזמה היקאבולסב םילודגה דחא
 תעפשהל .תימצעה המשגהה תעדות תא םירגובה תבכישל רידחהו העונתה תוהמ תא הבר
 עירכמה הנפמה ,הנפמה תישארו ,ןקה תלועפב המוצעה תומדקתהה תא ונסחיי הז רוקיב
 : היה "ינכפהמ,,הו

TAN OV,הרייעב עיפוה  wnהעונת שיא ,הינמורמ ''ריעצה רמושה,, תעונת  

 לע ויתואצרה תא .השדח חור הצבולאכימב ריעצה ןקה לע הרשיה אוהו ,קהבומ

 תגהנהו תוצובק ישאר ינפל עימשה תותדהו תונומאה תודלות לעו םלוע-תפקשה

 ןקה ירבח ואצי סויה תרחמל ...ונעגפנו ונצצה .תוארל וניניע וחקפנ הנהו .ןקה

 תא ונדגנ םמוקל ונחלצה ...אובל NN אל תואצותהו At הפקשהל nwa תושעל

 םיחלוש ויה םידרחה .ונייחל םידרוי ולחה om ,הנטקה הרייעב תווסמה יומוש לכ

 Ds אשונהו .ונלש תוחישל םיתתוצמו תונולחה ירוחאמ םירתתסמ ויהש ,םיחילש

 (JANA רוחב,, ןאדוה סכאמ לש ורפס לע םינוידו תויעבו ,הזילאנאוכיספ :םהה

 ,תועומש הרייעב וצופנ ךכו ,םהינזוא וטלקש המ תא ,ןבומכ ,ופליס םיתתוצמה

 דחוימב .י'ריעצה רמושה , לש עצמה NIN ''תדב הייפכ,,לו ''תישפוח הבהא,,ל ךוניחהש

 תרזעב םג ןקהמ ןאיצוהל ווהימ On) OT תונב רשא םירוהה תא הדרחה הזחא

HOMINIS 

 (ינולובז דוד תאמ קיראסאמ רפכ רפס ךותמ)

 ,הינש תיזח ונדגנ החתפנ ,םידרחה רוביצו םירוהה םעז ינפב םיננוגתמ UX דועב
 יפכ וא ,תיטסינומוקה הגלפמה לש תידוהיה היצקסה דצמ -- השקו תנכוסמ תוחפ אל
 חילצהש ,ןכוסמ הרחתמ וגב האר הזה גוחה ."המודאה תוללובתהה,, :וניפב התנוכש
 םזילאיצוס,, לש היגולואיזארפב תווסומ ,"תוימואל,, תורותב ידוהיה רעונה תא קיבדהל
 תא חיסהל קר אבו ,םולכ אלו יטסיסכראמה םזילאיצוסה ןיבל וניב ןיא השעמלש ,"ינכפהמ
 .תימלועה תיטסילאיצוסה הכפהמה ןמ — ונימיב ודיקפתו ותמחלמ רקיעמ רעונה תעד
 אוה -- יטסינומוקה הנחמל וירגוב תא ריבעהל ידכ ,ןקב תרתחמ תלועפש ,םשורה לבקתנ
 ,רעצבו יולגב רמאייו ,דחכנ אל .םוקמב תיטסינומוקה הגלפמה ףינס לש ודיקפת רקיע
 שרד "ריעצה רמושה,, .רבדב המית ןיאו ,תויקלח תוחלצה םתלועפ הלחנ םשו הפש
 יינולאס םזינומוק ב תיעשעתשהה תמועל םידומילה תקספהו תימצע המשגה רעונהמ

 .בוטו רוחב לכ לש וביל םיכשומ ויהש ,םיילאסרבינוא תונויערבו ("הנפואב,, זא היהש)

 .תיכוניח העונתכ ונתוליעפ שארב דומעל ולכי אל הלא םיירוביצ םיקבאמו םיחוכיו

 לע םיפוצה תבכישב תיכוניחה הצובקה תא ונינב ,םירגובה תבכישב תעד ונבחרה

 העוגתה םע ילמסה רשקה תויפוצה תוליעפה בור לש ןזכרמבשכ ,עבטה קיחב םילויט

 דודנל ונאצי ,"רבדמה ינב תבכיש, -- הריעצה הבכישבו ;לארשי-ץראב תיצוביקה

 ."רבדמב ,

 ותוישיא חופיטבו טרפה ךוניחב וניאר הבחר תרגסמב תיכוניחה הדובעה דצב םלוא

 ונל השמיש דיורפ לש הזילאנאוכיספה תרות .תיכוניחה ונתסיפת לש ת"ייב"ף"לאה תא

 .ול רצב ונימיל דומעל ונעדיו ויתויעב תא ונדמל וז ךרדב .םדאל ונתשיגב "רישכמה ,כ



 תופתתשהב ןקה dT תכונח 0909 היריעה mad םידעוצ ''שבוכה,, לילג סנכ יאב

 .היתודסומו ריעה יגיצנ

 תורירמו ביר קרש ,העונתה ךרדב םתריחב oy ומילשה אל םהירוהש ,םירבחה תיברמל

 הטשפתה טאל-טאל .םירוהה-תיבל ףילחת jon ma ןקה ךפה — maa םקלח nia ויק

 .תוכומסה תורייעל םג ונתלועפ

 .תיכוניחה ונתדובעב בושח םוקמ הספת לארשיל-תמייקה-ןרקה ןעמל הלועפה םג

 לעפמ היה הז ; לארשי-ץרא ןעמל םיפסכ ףסוא קר הז היה אל ונירגובו וניכינח יניענ

 ונלקתנ ןאכ .תישגר הניחבמ וב םיקסועל תועמשמ"ברו תינויער הניחבמ בטיה ססובמ

 ,תיכוניחו תינויער הקמעה ידכ ךות ,ךכו ."'אביקע ינב,, תעונת דצמ תכרובמ תורחתהנ

 תילכתל םג ונעגה ,"לאמש לעו ןימי לע,, םירעוס oman תידדצ-בר תירוביצ הלועפ

 רעש) 'א ץוביק לש הרשכהל ואצי םינושארה ונירבח .הילעלו הרשכהל -- העונתק

 תצובק תא תבכרל וניוויל םידחא םישדוח רובעכ .(קיראסאמ רפכ) 'ב ץוביקו (ןלוגק

 ןונמיהב -- ונב לכתסמו ההות תואמ לש להקשכ -- םהמ ונדרפנ םש ,הנושארה םילועז

 ."םירשו םילוע ונא,

 םינב ונב הארי םייפתכ תכישמב ונתוא לביק ונידעצ תישארב IWR ,ידוהיה רוביצה

 ותנבה וא ותדהא לע ונרבדב .ונירבדל בישקהל לחהו ונילא וסחי הניש ,ךרד-יעוז

 אמא, לש לובג אלל התרזע תא ריכזהל ימצעל המיענ הבוח ינא האור -- רוביצה לט

 םתרזע תאו לארשי-ץראל םהינב תיילעל םתכרב ונתנש םירוה .ןקה תלועפל "ךיילנ

 .היקאבולס לכב םרפסי רענ -- תיצולח המשגהב הלגדש ,העונתל תירסומהו הליעפק

nnאמא,, לש התיב .ונריעב תאז הלוגד השא התיה םהמ  pedaהצרמ לכל חותפ היה  

 ידיללע אבוהש תירבעל הרומ לכ ,העונתב דובעל ונילא עיגהש ליעפ לכ .ינויצ חרוא'

 יפסכ לעפמ לכ .םולשת אלל ןבומכו ,pda NON לצא רדח וליבשב היה ןכומ -- ןקז

 ףסכה,, : תרמוא התיה איה ."ךיילג אמא,, לצא הצרהה יבלש תא רבע העונתה הננכיתש

 ."ופסואל ךיא תעדל קר שי ,תובוחרב לגלגתמ

 לע הפקתה לכ .םלוכ לע תלבוקמ התיה ןכש ,םיגוחה לכב הפל ונל התיה איה

 .ריבס ץורית האצמ יניתונולשכ לכלו ,תדחוימה הכרדב ףודהל העדי "ריעצה רמושה

DSהידליש ,תבהוא םאכ םעפ אל ונתוא החיכוה תאז  amoתירסומה התכימתל תודות  

oyיניצר יכוניח םרוג ונב תוארל ולחהו תותלד הברה ונינפל וחתפנ "ךיילג אמא, , 

 ברקמ םיצרמ תופתתשהב ,"וציו,, ישנ תרגסמב הת סוכ לע תושיגפ תכירע ידכ דו

 אלמ ףתוש "ךיילג אמא,ב וניאר ONT OY .תמדקתמ חורב שדחה ךוניחה לע ונירבז



 ותונגראתהב ןקה לויט

 תא .םכסלו ץעייל ,בושחל הקימעה אשונ לכב .םיינוגריאה ףאו ,םיינויערה וניטבל לכב

 יבחר לכב הביחב אשינ המשו ,הבהאב הלביק (רמושה (DN "המַאמ רמוש,, יוניכה

 .הקומע הביחבו הצרעהב הצבולאכימ ןק יאצוי ידי-לע רכזייו ,העונתה

 תיללכ תוררועתה הלח ,1933 תנשב ,הינמרגב ןוטלשל רלטיה לש ותיילע םע

 תוליהקה תא הליעפה תינויצה תורדתסהה .היקאבולס תודהיב ןכו םלועה תודהיב

 םגש ינמוד) תובהל יבצוח םימואנ ועמשוה .םוריח"יסנכל םעה תא הארקו תוידיהיה

 תורוחס לע םרח זרכוה ,"תויצולוזר,, main ,(הזכ סנכ םייקתנ לודגה תסנכה-תיבב

 rom הניחבמ ונתבוח ידי ונאצי אל םאה !םולכ אל !דוע המ ...דועו תוינמרג

 ידיזלע תגהנומה ,תיטארקומדה היקאבולסוכ'צ ידוהיל ,ונל ? תואחמבו "תויצולוזר,ב

 .הערה עיגת אל ונילא .עגונ רבדה ןיא ,שנב-קיראסאמ

 האר וקלחב .ויתונקסמב רימחמהו בשוחה ,ססותה רעונה לש ותבוגת התיה ןכ אל

 דגנ ותמחלמב יטסינומוקה לאנויצנרטניאל ףרטצהו ,תימלוע היעבכ םזישאפה תעפות תא

 השעמב תונעל ,םירחא םיברו ,רבעשל "רמושה המידק,, ירבח וטילחה םתמועל .םזישאפה

anyהרשכהל תאצל -- "ריעצה רמושה,ב םיריעצה םהירבח תובקעב תכלל :"טושפ,,  

 .לארשי-ץראל תולעלו

 דחא ,"ץולחה,, PIO תא ומיקה .תבחרנ תינוגריא הליעפל py ומתרנ ןקה ירגוב

 הז םשב ץוביקמ קלחכ "םיליפעמ, תדע הנגראתה ןכו ,היקאבולס חרזמב םילודגה

 םייח םהמ םיברו ,הרשכהל םבור ואצי םידחא םישדוח Tn .לאומש"ןג ץוביקל ףרטצהש

 ליעפ Pen ונלטנ ,הלעמו םינש 35 ינבמ ,"דבועה,, ןוגריאב םג .לארשיב ןאכ ונתא

 .הכרדהבו ןוגריאב

 רדנסכלא תאו ל"ז היביל ר"ד תא וניתונויערל ברקל ונחלצה הפוקת התואב

 היצנגילטניאה לש םיבחר םיגוחב תרכינ התיה םתעפשה .םיכורא םייחל לדביי ,ןייטשדלוג

 דלפ םירבחהו "ןויצדילעופ,, יגוח לש םתרזעבו ,ףתושמב םיקהל ונהלצה ךכו .םוקמב

 דמע ןייטשדלוג ר"דש ,"תדבועה לארשי"ץרא ןעמל ,aba תא (םיובנשריק) ינבדבודו

 ,םיינויצה םיסרגנוקל תוריחבב ,הפנע תיטילופ הלועפל ךרע-בר ףונמ הז היה .השארב

 .יקאבולסוכ'צה טנמאלראפל תוריחבב ףאו ,תידוהיה הליהקה דעוול

 לש הקבאמ לע .לאומש-ןג יצוביקל הצרא יתיילע ov םייתסמ העונתה לע ירופיס

 .םיצאנה ינרופיצמ םילצומ םידואו םינמאנ םידע ,םירבח ורפסי האושה תונשב העונתה

 (שאקראפ) באז-ןב ירומ לאומש-ןג
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 'ב וביק לש םילועה ינושאר
 ל''ז (ךיילג) רוגוג בד ,(שקרפ) באז-ןב לאפר ,דלפנדייז :לאמשל ןימימ
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 YOVINA רעי,ב הצובקה לויט
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 הצבולאכימב WPA תודלות

 היקאבולס לש יחרזמה bana םינויצה ויה םיטעמ הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל

 ,השודקה ץראה יבבוח paw ,הלאכ םנמא ויה .טרפב הצבולאכימ זוחמה ריעבו ,ללכב
 תא תווטל וכישמהש ונריעב םידדוב םינויצ םג ויה ;םירייתכ "אניטסעלאפ,,ל ועסנש
 .םהידימלת תובילב םתוא רוזשלו ןויצל םיעוגעגה טוח

 -סיהלו הרותל הרומה קפס םוש ילב היה ונריעב תינייצ-םדקה הפוקתה יצולחמ דחא

 לארשי-ץראב רקיב אוה .ןויצ-תביחל תורוד ךניח רשא ,ץאנגיא רגנילה .ז תידוהי הירוט

annהצבולאכימב תוינויצ תועונת לש ןתוחתפתהל טעמ אל . | 

 -והיה אבצה ישנאמ םיבר :םירבדה ינפ טעמ ונתשנ הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל

 תא וביחרה OF .םהמ ועפשוהו IVY oy עגמב ow ואב ,יסורה יבשה ןמ ורזחש ,םיד

 םינויצ תעפשהב .םתרייעב םהילע ועמש אל םלועמ רשא םירבד םהל ועדונ יבשב ;םהיקפוא

 ליחתהל הרשכ העשה תא הצבולאכימב םינויצה ץמוק םג IW תוכימסה .ר.ק.פבו ןילופב

 הפשב םיינויצה םינועובשה םג טעמ אל ומרת תונויצה תצפהל .תוינוגריא תולועפב

 םיאנתה .םינמז םתואב הבושח תוחילש ושעש ,שידייב םינותעו "פאלפַָאנ ודי'ז,, תירגנוהה

 תינוגריאה הדובעה תטישב ןה ,תדחוימ תולגתסה ובייח הז ץרא-לבח אצמנ םהבש םידחוימה

 .ריעצה רודה ךוניחב ןהו

 יפארגואיג קר אל היה ברעמב הימהיבו היבארומ ןיבל היקאבולס-חרזמ ןיב קחרמה

 ,ךוניחה יכרדו יווהב ,הפשב ,תרוסמה תסיפת לש ינושב אטבתה הז רבד .יתוהמ םג אלא

 תידוהי תוברתו ראופמ רבע תולעב תוידוהי תוליהק ויה ברעמב .יתרבחה-ילכלכה הנבימב

 .תיתד תואנק לע תונימאו םלועה-תסיפתב תוקודא תוליהק ויה ונלצא תאז תמועלו הרישע

 לעב ,דואמ ינרמש םייח-חרוא היה ונלצא וליאו ,תוריד הז תוללובתהה הכשמנ ברעמב

 .קהבומ יתרוסמ-יתד יפוא

 תירב,, תעונת םג ןהיניבו ,הצבולאכימב תוינויצ תועונת wp ולא םידחוימ םיאנתב

 זרכוהש on תורמל ,םישולשה maw תישארב הדסונ העונתה .ר"תיב -- רודלפמורט

 השקו הכרד התיה הלק אל ,ןכא .םיידרח םיגוחו םיימוקמה םינברה ידידלע תחא אל הילע

 בתוכ םיכורא םייחל לדבייו חונמה ןמסטוג VIT רמ -- העונתה ידסיימ לש םתכאלמ התיה

 | .תאזה המישרה
 התרוצ תא ריעה הטשפ ,ונריעב תוינויצה רעונה תועונת לש ןתוליעפ תלחתה םע

 םיסרגנוקל תוריחב ינפל תאש-רתיב האטבתהש ,תירוביצ תוליעפ תקקוש הלחה ;תידרחה

 ויה תוינויצה תועונתה pa םידוגינה .ריעב חרוא-הצרמ לש ותעפוה oy וא ,םיינויצה

 םיימוקמה םיפינסה .םידי-תורגיתל AN םירבדה ועיגה OVE אלו םיינשקע ont םתואב

 רשקב ומע ונדמעש ,זכרמה -- ךפיהל ;זכרמה םעטמ םיביצקת לע םימייקתמ ויה אל

 םימייק ויה אל ןכ ומכ .ותפוקל שירפה ףינס לכש ,םיישדוחה םיסמהמ םייקתה ,קודה

 ונרכש .םיישדוחה םיסמה ידי-לע תוסוכמ םתקזחה תואצוהש ,םיעובק םייתגלפמ םינבימ

 -רחא תבש לכב .תונוש ליג תוצובק יפל ,תולועפל עובשה ךשמב ונפסאתה וב ,ןטק רדח
 .ןושארה ןודעומה בטיה יל רוכז .ןקה ירבח לכ לש תיללכ הפיסא תמייקתמ התיה םיירהצה
 לבא ,םינטק םינורדח ינש ליכה הז ןודעומ .יקסבולוש בוחרב טנאפלַא רמ לצא םקוהש
 תנועב וליאו ,םוחה יאנת דואמ וקיעה ץיקב םנמא .עמשמ יתרת ,המימח התיה וב הריואה
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 .םוח טעמ לבקל תנמ לע ונקסהש ,קיתעה לזרבה רונת ביבס םירבחה ופפוטצה ףרוחה

 -בומ תיכוניח הנווכ וב התיהש ןינע -- םהיתבמ םירבחה ידי-לע ןקל ואבוה הקסהה יצע
 ךכ םושמ ,לדג ןקה ירבח רפסמ .ומצעשלכ ליעומו הפי היה ףוסבלו ,תוריסמ יוליג ,תקה
 המוקב ,ןמרה ןייטשבש רמ לצא ןכש שדחה ןודעומה .שדח םוקמל רובעל םיצלאנ ונייה
 .םילודג םירדח ינש ונרכש םש -- ישארה בוחרבש הינשה

 הפשה דומיל ara תודלות ,תונויצה תודלותב ונקסע תויעובשה תולועפה תרגסמב
 תעידי ,היפארגופוט ,רטשמ יליגרת ,(הרבחו רבח לכ לע הבוח היהש רבד) תירבעה
 ןקל ונרבעש רחא רצק ןמז .המודכו תיאבצ הרשכה טעמ ,סרומ ,היצזילאנגיס ,ץראה
 .ויתותלד לע וקפדתהש תורבחהו םירבחה לכ תא ליכהמ רצ םוקמה השענ בוש ,שדחה

ovenרמ לש ימוקמה לגרודכה שרגמל ךרדב ,יכרותה בוחרב רלסק ריד תרידל ונרבע  
 .ץיבוקשרה רמ לצא ןורחאה ןודעומל ונרקע הז ןודעוממ .הסקלא

 םהמעש ,םש-יעודי םיבר םיצרמ WON ועיגה .םיססות םיינויצ םייח וליחתה ןאכ
 הררש םינודעומב .בהלושמו בר להק ינפל וצריה םה .יקסניטובא'ז ירע רוספורפ םג הנמנ
 םייח הלא ויה ונילא ועיגהש םיריעצל .תדלומה תבהא ,תיתימא תומימח לש הריווא
 תובחרנ הרבסה תולועפל תודות .ר"תיב תורושל םכרד תא םינומה ואצמ םכרדש ,םישדח
 .לארשי-ץראל הילעל הדותעכ ,.ר.ק.פו היקאבולסב תורשכהל ונירבחמ ןטק אל רפסמ חלשנ

 -חרזמב ר"תיב יפינס לכ לש ןושארה סנכה תא חראל רחבנ הצבולאכימ ףינס
 השק .היריעה תיבב לודגה םלואה תא ונרכש הז סנכל .1933 יאמב םייקתנש ,היקאבולס
 לגד הוואגב ףפונתה ונריע תודלותב הנושארה םעפב תע ,תרדהנה היווחה תא חוכשל
 השענ הז לכ .היריעה ןינב תיזח לע יקאבולסוכ'צה ימואלה לגדה לש ודיצל ןבל-תלכת
 NWN יצרא ץיק-הנחמ 1938 תנשב חתפנ המצע וז המזויב .ונלש ןקה לש ותמזויב
 ,ינאשובַארטב ,וניסוקב .הלודג החלצהל הכז הנחמה .ונתרייע תביבסב סיק םוקמ ,הניווב
 תצפהל לעפ ר"תיב ןק .הצבולאכיממ ר"תיב ירבח ורדענ אל ןהבש תורשכה ודסונ ,דועו
 .המודכו םיגורתא ,תורנ ,תיז ןמש -- ץראה תרצות

 םילמס סרוקב .לילכ החנזוה אל תיאבצה הרשכהה םג ,ןכל םדוק ונרמאש יפכ
 יגיצנ םג ופתתשה ,לארשי-ץראמ רלקוד ןיצקה לש ודוקיפב ,ה'צבוצש די-זלע בוגראדב
 ירבעה ןויגלה ןויער תא ורידחה ,םהיפינסל םיסרוקהמ ורזח רשא ,םילמסה .ונפינס
 .ונתלועפ זכרמב םינמז םתואב ודמעש םירבד -- תיאבצה תוננוכהו

 ,היקאבולסוכ'צב תויצאנה תועונתה לש ןתונגראתה תליחת oy ,1936-1935 םינשב
 ינפל ודמע םיימוקמה ר"תיב ירבח לש תורמשמ .םוריח תעש לש יפוא ונתלועפ השבל
 .םיצאנה דגנ םרחה לש ותועמשמו ותובישח תא להקל וריבסהו עונלוקה תיב

 ,רזאלג והילא רמ רתוי רחואמו ,ןיגב םחנמ דמעוה AD ya העונתה שארבש רחאל
 אל קלח םנמאו ." 'ב הילע,, -- הדיחיו תחא הבושח הרטמל ביבסמ וניצמאמ לכ וזכרתה
 ץיבוקרב ga -- ונירבח יקיתו ונמנ םילועה ינושאר OY .תאז ךרדב הלע ונירבחמ ןטק
 הנמתנ ואלב) ותשאו ואלב ,רשירפ ר"ד ,רגנילה ,רלימ ,ץיבוקציא ,ילפ ןמדירפ ,הלב
 .(הצרא הלע ל"ז ןמסטוג wit רמ ר"תיב דסיימש רחאל ,ר"תיב יפינס לע יארחאכ

 ,moa םשב ונוכ רשא םירגובמ םג ר"תיב תעונת הדגיא רעונה תועונת לע ףסונ
 תצובק םע קודה רשקב ודמעש ,ןוארב רמלאו רלגירב ריד :ויה םיישארה םהיליעפ ."ר"הצה



 ןמדירפ ,רגרבזניג ,רוביט טאברוה ,הלב ץיבוקרב ה"ה תא היתורושב הללכש ,םיטנדוטס

 .ר"תיב יליעפ םלוכ -- דועו

 ץיבוקבל ,ינאש ץיבוקבל ,רודנאש ,רזייפש ,םירלסרה ונמנ םידבועה תורוש תרגסמ םע

 תצובקב .דועו השמ רריסאק aba ץיבודיוד ,רזייוס ,רגנילה ,יסייוג ,.ד ץיבוקבל ,ונרא
 םיבר םהילע ופסונו ,םרוא םיחאה ,ירא רגנילה ,דנרב תחפשמ :םיליעפ ויה ר"הצה
 .םיפסכנה הרטמהו ןויערה תמשגהל הנומאב םתכאלמ תא ושעש

 השולש ןקה תגהנה תא ולביק ,יקאבולסוכ'צה אבצל הלב רגנילה לש וסויג רחאל

 ותלהנהב וכישמה הלא .ןמדירפו רגרבזניג ,רגנילה ony -- ר"תיב יקיתוומ םיטנדוטס

 .היקאבולסב יטסישאפה רטשמה ידי-לע ותריגסל דע

 דע םיקודה ויה היקאבולסוכ'צב ןוטלשה תודסומ ןיבל ר"תיב תעונת ןיב םיסחיה

 ,1935 תנש רחאל הז היה .םוקמב אבצ יסיסבב ונירבחל תיאבצ הרשכהו ןומיא ןתמ ידכ

 הלא .תינמרגה תיצאנה העונתה לש היתונוחצנ תועורת םלועה ללחב ורסינ רבכש הנשב
 םהיניע דגנל רשאכ ,הילא םכרד תא ואצמ םיבר ירהש ,ללכב העונתל תוכורב םינש ויה
 ,םיטעמ-אל םירקמב ,רעצה הברמל ,םלוא .הצרא הילעו ידוהי דוכיל : תשדוקמה הרטמה
 .הרובחת יעצמאב רומחה רוסחמה בקע ,םעישוהלמ ונדי הרצק

 םויל םוימ הרימחהו הכלהש ,תשאונ םויק-תמחלמ ןמיסב ,אופיא ,ודמע הלא םימי

 ומויב םוי ידמ .הפוריא תודהי לע האבו תשמשממה הידגארטה לש היתותוא וארנ רבכו

 םג ויה הלא ןיב .םימיוסמ םירוזא ישרוגממ םקלח ,םידוהי םיטילפ ינומה ונילא ועיגה

 .זוכירה תונחממ קמחתהל וחילצה רשא םידוהי

 תרבעהבו החירבה ןוגריאב ץמאמ לכ וניפינס ירבח וכסח אל הארונה האושה תפוקתב

 השולק ּולו ,הווקת םידוהיב חיפהל וחילצה הלא תולועפ .םינאזיטראפה ידודגל רעונ

 .תשאונה םתמחלמ תא םוחלל הרובג חור -- םיססותה רעונה ינבבו ,רתויב

 ויה הלא .תרתחמל העונתה הדרי וסיט לש יטסישאפה רטשמה לש ותיילע םע

 םיאצומ ונא .םדוק ןאכ הגשגישש ,תיר"תיבה העונתה תורדרדיה לש םינושארה הינמיס

 ךוש רחאלש תוחתפתהה לע תורופס םילמב קר קפתסנו האושה תונש לע חוספל ןוכנל

 .הינשה תימלועה המחלמה
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 ה ץראב תויחל םמולח תא ףוס -ףוס

 דחה לארשיב םייח םעט םועטל וכז

 תימואלה תוריח

 קו -- ללכב םייח םעטו הש

° 

 הלא וי ה םיבר ,ךדיאמ p לבא ,

 העירי

 רשא

 ה הרצ אל תונמלמ

 .םלוכ תא

 רגנילה ןימינב ביבא-לת
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 הצבולאכימב תיתדה תונויצה

 תדוקנ תשמשמ איה .הב ושגפנ םינוש םימעו תונושל .םיכרד תשרפ לע תאצמנ ונתרייע

 רכינ תידוהי הניחבמ םג .תורחא תויוברתו תיקאבולסה ,תירגנוהה תוברתה ןיב שגפימ

 :ידוהיה םלועב םילודג םיינחור םימרז ינש לש םמושיר הב

 תובישיב ודמל הרייעה ינב בור .ויאצאצו "רפוס םתח,ה לש הלוכסאה תעפשה א

 םינואגו MID way ןשארבש ,('דכו י'נארושב ,הטנאלאגב ,גרובשרפב) תולודגה

 ךשמב הליהקה שארב ודמעש ,להקה יבוטו םיניידה ,םינברה ."םירפוס,ה תחפשממ

 לש םהידי לע םימ וקצי וא ,ןירשימב "רפוס םתח,ה תחפשממ וא ויה ,תובר םינש

 ."םירפוס,ה maa םינברו םימכח

 בורבו) הליהקב ךלמה-ךרד תא התוויהש ,תאזה תיברעמה העפשהה לע ףסונ .ב

 תורצח לש ןופצה תעפשה םג הרייעב התיה תרכינ (היקאבולסבו הירגנוהב תוליהקה

 קר םנמא התיהש ,וז העפשהו .זלעבמו זנאצמ ולא רקיעבו היצילאגמ "םיקידצ,,ה

 ,תוחפשמב םג אלא ,םידיסחה לש זיולקב קר אל רכינ היה המושיר ,ינשמ ינחור םרז

 .הרייעב םירחאה תושרדמה-יתבב וללפתהש

 : הלא תוניעמ ינשמ הקני תיתדה תונויצה םג

 הדיעווה) תיתדה תונויצה לש (ינחורו ינוגריא) בושח זכרמ התיהש ,גרובשרפמ א

 ודמלש ,הרייעה ידימלת ;(תאזה ריעב המייקתנ ,mien“ לש הנושארה תימלועה

owהלואגה תרושבמו החירמ ומשבתנ ףא םתצקמו ,תיתדה תונויצב "וציצה,, . 

 ,לשימשפב) םינבר ולעפ הב ,היצילאגמ םג התויח תא תיתדה תונויצה APP ךדיאמ | .ב

 ,חכשנ לא .תיתדה תונויצה ןעמל (תואכרמ אלב) ומחלנו ופיטהש ,('וכו 'ץיבוהורדב

 קלח םג התיה אלא הרייעל תיפארגואיג הניחבמ קר אל הבורק התיה היצילאגש

 הירגנוה תודהי ןיבל היצילאג תודהי ןיב םירשקה .תירגנוה-ורטסואה תורסיקה לש

 .תוידדה ויה תועפשההו ,םיקודה ויה

 יבשל םג םתצקמו) תותיזחל הרייעהמ םיבר הרקע הנושארה םלועה-תמחלמ

 ןיבל הרייעה ישנא ןיב ישיא עגמל האיבה תאזה הדידנה .םירחא םירוזאלו (היסורב

 .הרייעה ינב לש ינחורה םקפוא תבחרהל םג םרת הזה שגפימה .םירחא םירוזאמ םידוהי

 םייחו םיישחומ ושענ -- ויתווקתו ויתולבס ,ובצמ -- םלועב ידוהיה םעה לע םיגשומה

ANY2.11.1917-ה ןמ רופלאב תרהצה אוה אלה ,ירוטסיה סנ ,ערואמ שחרתה םהה םימיב , 

 .הרייעה ינבל םג (רחואמב םנמא) עיגה ועמשש

 ,ןמז ותואב ההשש) 'ץיבוהורודמ ל"ז אריפש יברה לע הרייעב ורפיס יתודלי ימיב

 העידיה המסרפתנ ובש ,ינמרג pny לש םיבר םיקתוע הנקש ,(הניווב ,המחלמה ימיב

 םידוהיה ןיב ןותעה תא ומצעב ץיפהו ריעה לש הבוחרב דמעו ,רופלאב תרהצה לע
 .דחי םג םיריעצו םינקז ברקב תובהלתה לש לג ררוע הז רופיס .םיבשו-םירבועה

 הכלממה תוברוח לע תורחא תוימואל תונידמו) תיקאבולסוכ'צה הנידמה םוק םע

 ץיקהב ומלח om םידוהיה לש םיימואלה םהיתושגר םג וררועתנ (תירגנוה-תירטסואה

 .לארשי-ץראב תידוהי הנידמ לע

 תונשב (רוזיאב תורחא תורייעבו) Ava "יחרזמה,, דוסייל ואיבה םימרוגה לכ

 = םיתבה-ילעב ןיב ינויצה ןויערה תצפה -- התיה "יחרזמה,, לש תירקיעה ותלועפ .םירשעה
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 י'אביקע-ינב,, ףינס

 םע לש תיעבטה הלואגה היה םאשונש םינוש םירפס ונילא ועיגה ןמזה ותואב .הרייעב

 ,אצמנ "ןויצ תשירד,, רשילק .צ ברה לש ורפס) הלבקהו שרדמה תורפס חורב לארשי

 ואצמ הלא םירפס לש םהיתונויערו (הרייעב םיקתוע העבראב תוחפה לכל ,ינורכז יפל

onםינמאנ םיכמות  paךות -- הבר תובהלתהב םתוא וציפהש ,םימכח-ידימלת  

 תיתדה תונויצה ןויער לע םירע םיחוכיו .הרייעב תושרדמה-יתבב -- םירעוס םיחוכיו

 תקולחמ תניחב ,הרתי החתירל םימעפל ועיגהו ןשיה שרדמה-תיבב רקיעב ולהנתה

 .תונושה תוינויצה תונרקל תומרתהב םייתדה םינויצה וקסע הלומעתל ףסונ .םימש- םשל

 הדסונ .תוריעצהו םיריעצה לא הלועפה לש דבוכה-תדוקנ הרבע םישולשה תונשב

 תירבעב םירועיש) הרבחו תוברת תולועפב הקסע איה ."יחרזמ יצולחו יריעצ ,, תדוגא

 .תובישי ירגוב םהיניבו ,תובר תורשע ופתתשה ובש ,"ןינמ,, םג םייקתנ תבשב .(ך"נתבו

 וריכה וז ךרדב .תידוהיו תילארשי תינכות ,תוביסמ םג ומייק "יחרזמ יריעצ,

 רפסכ זא דע םהל ויהש ,שידיי תורפסו תירבעה תורפסהמ תוריצי תוריעצהו םיריעצה

 "טנייה,,) ןילופב ועיפוהש ,שידייב תונותעה יארוק םיריעצה pa ובר ONT הפוקתב .םותחה

 .םיארוקה PI םיחוכיו הררוע םינותעב האירקה .("טנעמאמ,ו

 תאזה העונתה .םיכינח 200-כ ףיקהש ,"אביקע ינב,, PIO הרייעב דסונ 193172

 רעונה Ayn לש םייתרבחה"םייכוניחה תודוסיה oy הדובעו הרות יכרע גזמל התסינ

 -שייתהלו ץראל הילעל םתייחנהב ,םיכינחה לש תימצעה המשגהב םשוה שגדה .תידוהיה

 ןילקרטל יכוניח רודזורפ ושמיש ץיקה תונחמבו ףינסב תולועפה .יתדה ץוביקב תוב

 םג םיליעפ ויה העונתה ירבח לש םתצקמ .תיתדה הצובקל הילעה לשו הרשכהה לש

 םירבח תורשע .םירכינ ויה םתעפשהו םמושירו ,תיצראה העונתב םייזכרמ םידיקפתב

 קרו ,תובאה ץראב םדיתע 4 תא ווט םשו םיריעצ תרשכהל וא ,הליגר הרשכהל ואצי

 ...תרוכה הלע םבור לע .ומישגהל וכז םיטעמ

 .םמד םוקני 'ה .םייחה רורצב הרורצ םשפנ אהת
ayy(םואבנטסק) תשק אביקע  
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 ןויצ-ילעופ

 וכייתשה םהמ םידחא ,םיריעצ םירוחב 20-15 (היצילאג) ןילופמ ועיגה 1920 תנשב

 םג ופרטצה הרצק הפוקת ירחא .םייתגלפמ-יתלב םרתיו ,ןילופב "ןויצ-ילעופ,, תעונתל

 ףינס םוקמב םייק היה אלש ןוויכ ,רבח-יסקנפ ילב לבא ,תינויצה םילעופה תעונתל םה

 .ןגרואמ

 :ומכ עוצקמ ילעב ונייה ונבור םנמא .הדובעב ונרודיס לע השק הכרעמב ונדמע

 ןיאש ,עבק קוחה .םיטושפ םילעופ רפסמ ןכו םידיקפ 3-2 ,םיאלמשח ,םיברברש ,םיחחפ

 שאיתאמ םשב ימוקמ ידוהי לש הבר תולדתשה ירחא קרו ,ץוח-יחרזא הדובעב קיסעהל

 ירחא .הדובעב רדתסהל טאל-טאל ונחלצה ,לשממה יגוחב םיכלהמ ול ויהש ,רגניז

 םוקמו ןודעומ אלל ונבבותסה םייתנש ךשמב לבא ,הרותה תא םג ונשפיח ,חמק ונגשהש

 תסנכה-תיב ינפל היה -- תבשב ,עובשל תחא ,אתווצב וב ונשגפנש דיחיה םוקמה .שגפימ

 ןוגריא תלועפ וננכית ןכו אמויד ינינע לע ונחחוש םש .ישארה בוחרבש לודגה ידוהיה
 .דיתעל תיתגלפמ

 רפסמ ונלביק -- יטאמארד גוח הדסייו םירוחב המכ לש הצובק הנגראתה םייתניב

 ןמ דחא לש ורדחב תבש ידמ ונפסאתה תוזחמה תארקה םשל .בוקארקמ שידייב תוזחמ

 תייעבב ונלקתנ ןאכ לבא ;םידיקפתה תא וניניב ונקליח הזחמה תריחב ירחאו ,הרובחה

 הרוחב אוצמל היה השקו שידייב תויהל הכירצ התיה הגצהה .הרוחבה לש דיקפתה

 ,הרירב-תילב ,ךכו (תירגנוה היצנגילטניאה הרביד הצבולאכימב) שידיי רבדתש תינורשכ

 לע .היקאבולסוכ'צב אפור םויכ ,ץראווש השמ םשב רוחב לע הרוחבה דיקפת תא ונלטה

 -יטרכה תריכמל חטשב ונרזפתהו הגצהה דעומ תא ונעבק ,םישדוח רפסמ ונדבע תורזחה

 .תיבל תיבמו תונחל תונחמ ונרבע ,םיס

 רגרבדלוג ר"דה ,"םעה-דחא,, ןודעומ לש שארה-בשויל wap ,ץוח-יחרזא ונתויהב
 .שורדה ןוישרה תא ונל גישיש ,(םילשוריב ל"קקב ריכב ppp ,ןודרוג ר"ד םויה)

 רתונה םוכסה תאו ,דחי םג הסנכההו הגצהה תמר תניחבמ ,םינפ ונל הריאה החלצהה

 הנושארה תירוביצה ונתלועפ םג התיה תאז .תמייקה-ןרקל ונרבעה תואצוהה יוסיכ ירחא

 .םוקמב

 תולועפה זוגריאו םינוידל naw לכ ףסאתהל ונלוכי וב ,רדח ונרכש המ-ןמז ירחא

 ונגראתהש רעונה תועונת רתי ay קודה הלועפ"ףותישב ,ונמצע לע ונלביקש תונושה

 תואצרה תנכהב ,ינויצה סרגנוקה תארקל םילקש תריכמב םיליעפ ונייה .הרייעב םייתניב

 ריאמ ברה תא ריכזנ .ונלצא ורקיבש לארשי-ץראמ םיחילשו םינוש םיצרמ לש תויבמופ

 ,ףסוי-לת ץוביקמ (רימת -- םויה) יקספיל המלש םירבחה םייחל ולדבייו ל"ז ןילרב

 .דועו דחואמ םייח-תעבג ץוביק רבח ,ןרהא-ןב רבחה

 ויה ןאכ ."לבב תורהנ לע,, -- שידייב הפיו הלודג הגצה ונוניכה בוש 1926 תנשב

 םשב בהלנ ינויצו םירחוסה דחא תא הזל ךושמל ונחלצהו םילועמ תוחוכ הברה םישרדנ

 ונל התיה IN םג .)1937 תנשב ץראב רטפנ אוה) וינפל ךלה www ,ןייטשבש ןמרה

 .תרבגומ תירוביצ תוליעפל תפסונ הפיחד וגל ןתנ הז רבדו ,הליגר-יתלב תיתפוק החלצה

ONרעונ-תעונת התיה אל דוע ןמזה ותואב יכ  ADT oyלע ונלביק ,"ןויצ-ילעופ,ל  
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 "רעדנילב רעד הלדיי,, תגצה

 תוגצה ןיכהל ונכשמה .ונילע הליטה תינויצה העונתהש תודובעה לכ תא עצבל ונמצע

 .הנשה עצמאב םג םימעפל ,םירופלו הכונחל

 -אבולסוכ'צה תיטארקומד-לאיצוסה הגלפמה לש לודג ףינס היה הרייעבש ,ןייצל שי

 יפלכ דחוימבו ,םיחטשה לכב הבר הרזעב ונדיצל הדמע וזו ,זוחמה תלהנה ובו ,תיק

 הגילה, לש יצרא סנכל הנמזה גארפמ ונלביק 1930 תנשב .הלשממהו היריעה תודסומ

 :םשב רבח-יסקנפ ונלביק וז תונמדזהב ."ןויצ-ילעופ,, לשו "תדבועה לארשי-ץרא ןעמל

 התואב .ייייקאבאלסאכעשט PR ןויצ-ילעופ ייטראפ עשיטארקאמעד-לאיצאס עשידיי יד,

 םלואב םירבח תפיסאל ונארק .רבח-סמ ימלשמ םירבח 50-כ רבכ ונינמ הפוקת

 .ימוקמה ףינסה ר"ויכ ןייטשדלוג רדנסכלא ר"ד רבחב ונרחבו "סונירבמאג,,

 הקסבארומב ןויע-םוי םייקתנ -- 18-ה ינויצה סרגנוקה ינפל הנש -- 1932 תנשב

 רפוסו יאנותע םויכ -- רגניז לדנמ 'חה ופתתשה וב ,הפוריאב דוחיאה לש הבארטסוא

 הז ןויע-םויב .ביבא-לת תיריע שאר ןגס םויכ -- רטכש רזעילא 'חהו ,הפיחב "רבד,
 .הטמ םותחהו דלפ 'חה הצבולאכימ ףינסמ ופתתשה

 דעוול תוריחבה תעב 1934 תנשב התיה תירוביצה ונתוליעפ לש תרתוכה תלוג
 ,תדבועה לארשי-ץרא ןעמל הגילה ברקמ םידהוא AND תרזעב ,ימוקמה ףינסה .הליהקה
 תושעל ונלוכי ךכ .תולוקהמ זוחא 54 הלביק ותמישרו תיאמצע המישרב תוריחבל ךלה
 םירבחה םתוא .תינויצ-יטנא תוליעפ עונמל תוחפל וא ינויצה ןויערל תובבל בוריק ןעמל
 .םירבח 125-כ ונפינס הנמ NNT הפוקתב .היריעה תצעומב םג םיליעפ ויה

 טלחוה ,1933 תנשב ,גארפב 18-ה ינויצה סרגנוקה Poy הלעפש הגלפמה תעיסב
 1934 תנשב הצרא ונתיילע ירחא .ילו רגַארפ רבחל ,םיטאקיפיטרס ינש ונפינסל רשאל
 קרו רתוי םבור םע ונשגפנ אל ,ונרעצל ,לבא ,םיראשנה םע קודה םיבתכמ רשקב ונדמע
 .הז ןורכז רפסב םיחיצנמ וגנה םרכז תא
 (םיובנשריק) ינבדבוד השמ | םילשורי
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 "'ריעצה רמושה,, ןקב
 הליהקה לש יממע רפס-תיבב יתרקיב ,שאלוקימ יטאווס יקסבוטפיל ,יתדלומ ריעב

 תעידיל השדקוה רועישה לש הנושארה תיצחמהש ךכ ולהנתה תדה ירועיש .תידוהיה

 להנתה רפסה-תיב .תירבע ונארק הינשה ותיצחמב וליאו ,ך"נתה ירופיסלו לארשי-ץרא

 ,םיירבע םיריש רישל ידכ ,םש ונסנכתה םיירהצה ירחא תותבשב .תמדקתמ חורב

 הז היה .טרופסל הרומ ןירב ריעהמ ונילא עיגה ץיקה ישדוחב .םיקחשימלו םידוקירל

 ךכ-רחא ףתתשהל ידכ ,ונתוא ןמאמ היה ימוקמה "יבכמ,, לש טרופסה שרגמ byw ,טנדוטס

 ,דארפופ ןוגכ ,היקאבולס לש תונוש םירעב הנש ידמ וכרענש תולמעתה ינגפימב

 .יתודלי ימימ רבכ תונויצה לא יתברקתה ךכ .הנילי'זו יקטורוו ,קורבמו'זור

 .תאזה תינויצה הריוואה TNA יל mon ,הצבולאכימל ונרקעשכ ,1928 תנשב

 "תורענ תדוגא,, קר הנשי יכ ,יל רמאנו ,יהשלכ תינויצ העונת ןאכ תמייק םא יתניינעתה

 ,ינעידוה אוהו דירפ קחצי רבחב יתלקתנ תויונמדזהה תחאב .ןהידומיל קוח תא ורמגש

 קחציש דע םישדוח ופלח .תורוחב תצובק הבו תינויצ רעונ תעונת דסייל יוכיס שיש

 .ןקה תרגסמב תורענ תצובק ךירדהל ילע הליטה "ריעצה רמושה,, ןק תגהנהש ,יל רשיב

 תורוחבה םע תושעל המ יתעדי אלו "ריעצה רמושה,, לע גשומ יל היה אל ירהש ,יתבריס

 יתלפנתה .טילחהל לכוא הז ירחאו ,םיאתמ האירק רמוח יל איבהל חיטבה קחצי .הצובקב

 רבעה,, ירגנוהה-ינויצה ןותעהמ םירמאמ ;סלגנא-סכראמ ,לבב ,בונבוד לש םירפסה לע

 תינמרגה הפשב רבוב ןיטראמ לש תעדבתכ לש תורבוח ;יאטאפ ףסוי לש "דיתעהו

 ,תוחיש ונכרע .ואב תורענהו .תוחישל יתננוכתהו ,דיל אבה לכמ יתארק .''ִאדּוידגנּי,

 איהו תאזה הצובקה תונבמ תחא יתשגפ המחלמה ירחא .םייתורפס םיטפשמ  ,םילויט

 .ןהה םינשבכ ךרע לש האירק הארק אל ךכ-רחא הייח תונש לכב יכ ,הדבועה תא הנייצ

 .בוידמב הרשכהה תגולפב רוקיבל ןושאר םוי לכ תואצוי ונייה תונבה תצובק םע

 םש רוזעל ונלדתשה .בוידמ רפכל דע הצבולאכיממ קחרמה קוידב היה המ ,תרכוז ינניא

 וויהש ,םיכרצימה ביט םגו רוידה יאנת םג ,םיעורג ויה הגולפב םיאנתה .רשפאה לככ

 תא ולהינש ,תורוחבה :לכל לעמו .הנידמב םיאלקח םילעופ לצא גוהנכ ,רכשה ןמ קלח

 .ונתא םימעפל האב התיה "וינא,, .הצע תורסוחמ בורלו ןויסנ תורסוחמ ויה ,תיבה קשמ

 .התוסח תחת הגולפה תא החקל ףכית .לכתסהלו דצה ןמ דומעל תלגוסמ התיה אל איה

anaלכ הילא םינמזומ ויהש ,םירבחה יגפל חותפ היה  am nawתשגרהמ ונהנ  on ma 

 .תיבב תקפסמ יתלב הקסה ,ץוחב תכרפמה הדובעה :המכ יפ השק בצמה היה ףרוחב

 לש ףדוע היה הגולפב יכ ,טושפ רתוי רבדה היה םירוחבה לצא .ולח םירבח הברה

 עובקה רוסחמה םלוא .םילוחה תא ףילחהל הלקנ לע ולכי םיאירב םירבחו ,םירוחב

 .הובג םוחב דובעל םימעפל הכישממ התיה ,הרוחב התלחשכ .דואמ דיבכה תורוחבב

 -תחורא תא המוקמב APIA ,הזכ בצמב הבאלסיטארבמ הוודח תא OVD האצמ "וינא,,שכ

 רדחב םש הבכש הוודח .התיבל התא החקל הוודח תאו ,רחמל םירמוחה תא םגו ברעה

 .האירבהש ירחא קר הגולפל הרזחו ,םיבוט םיאנתבו האנ

 ושרוה תורוחבה לכ אל .ונתלועפב רורב וק לש ותלחתה למיס רגניבור ןתנ לש ואוב

 הדחפו ןודעומב הבשיש ,ןייטשנייו התראמב תרכזנ ינא .תרתחמב ואבש שי .ןקל אובל

 איהשכ דימת הכלהתהש ,הנקזה קילג תרבג ,אתבסה .התבס התוא הארת ןפ ,םשמ תאצל

 ,sow לש ipa ספתית ox ,הבג לע Spam תא רובשל apex -- הלקמ לע תנעשנ

 ."ריעצה
 רוגרג טחאי רשנ תעבג
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 הרובגהו האושה

 ומיחרו וליחדב

 הכוראה ךרדב

 יעוצקמה רפסה-תיבב םידימלתו םירומ

 תנקורתמ ריעה

 תונבה תא םיאיצומ

PNםירוסיב אלא תינקנ לארשי-ץרא  

 ציוושואמ בתכמו הרושב

 לפואמ תוצוצינ

 הינשה סלועה-תמחלמב הצבולאכימ תליהק

 הצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב לע

 בוקל ךרדה

 טחמה

 זוכיר הנחמב תוררובל אשונ -- לצב

 ןופצמה תוחילשב

 הינעוצה
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 ומיחרו וליחדב

 ךותב ,הז ןורכז רפס יפדב םילעמ וננה ,עורק בלבו תדחוימ שדוק תדרחב ,ומיחרו וליחדב

 תא םיריכזמ ונא .התביבסו הצבולאכימ ונריע ישודק רכז תא ,לארשי ישודק ינוילימ

 וניבורקו וניתומיאו וניתובא תא ,היתונבו הינב לכ תא ,היסנרפו הינקסע תא ,הינבר

 ונאו ,םמד 'ה םוקני .ועיגה אל לארשי רבקלו ודמשוה ,חבטל ןאצכ ולבוה רשא םירקיה

 םהיתומשנש ,ונירחא םיאבלו ונל רשוי-יצילמ ויהיש ,שגרב ללפתנו ,הבהאב םריכזנ

 — םימימתהו םיקידצה לכ לש םהיתומשנ oy םייחה רורצב תורורצ הנייהת תורוהטה

TONןמאו  ! 

 ,וניתויחאו וניחא וגרהנ ,םימדה תוצראב ונמלוע ונילע ךשח ,םיברה וניתונוועב ,רשאכ

 וניהולא 'הל תורתסנה,, יכ ,םייחב ראשיהל ונילע רזגנו ,וניתוליהק וסרהנו וניתובר וחבטנ

 ...וניכב םגו ונבשי -- "ונינבלו ונל תולגנהו

 םיאבה תורודה םג ועדי ןעמל הז ןורכז-רפס תרוצב המקוה תיחצנ ןורכז-תבצמ

 ,תוליהק לע לארשי ay הכבי .םירשעה האמב שדחה pony ונל השע רשא תא ונירחא

 לארשי ow תוחמל עשר תמיזמב וסרהנו וברחנש ,הקדצו ךוניח ,תד תודסומ ,תסנכ-יתב

 .םימשה תחתמ

 תויתימאה תובצמהו תושפנה יכ ,ל"זח ירבד םייקלו רשאל םיאב ונא הז ןורכז רפסב

 ,וניריקי הלא ירהו .הזה םלועה ןמ ורבעש םיקידצ לש םיבוט םישעמו םירבד םה ירה

 ויה םהישעמ לכו םידיסחו םיקידצ ויה םלוכ ,םשה שודיק לע םהיתומשנ תא ואיצוהש

 .םימש םשל

 ,םדוקה רודה תשורימ וננורכזב ראשנש ,טעמה תא ריבעהל הבוחה תלטומ ונילע

 לכב קזחלו רומשלו תולעהל הבוחה תלטומ ונילע .םיאבה תורודל -- דוע ונניאש

 ,ונישודק לש םיבוטה םישעמהו םירובידה ,תובשחמה ןמ ונל ראשנ רשא תא םיכרד ינימ

 תונשב ,םיברה וניתונוועב ונילע האבש המויאה האושה תונשב ודמשוהו וחבטנש

1945—1939. 

 ,ונינבר ולגוה ,הישנא וגרהנ ,הצבולאכימ ונתליהק הסרהנ םהה םיארונה םימיב

 ,ץיוושוא ינשבכב וחבטנו םייח ופרשנ ,םיינעו םירישע ,ןקזו ףט ,םיסנרפו םימכח-ידימלת

 םירוראה םיצאנה ידי-לע -- ונל םיעודי-יתלב תומוקמ תואמו ןזלב-ןגרב ,קנאדיימ

 .םהירזועו

 ! ןמא .בוטה םמשל ןורכז תבצמו תורוהטה םהיתומשנל רנ הז רפס אנ-שמשי

 ןמלטימ רדנסכלא ר''ד ב"חרא
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 הכוראה ךרדב

 pp יתשפיח "רמושה המידק,, תעונת לש pm רבחכו 1930 Niwa אבצה ןמ יתררחתשה

 גיהנמ םימי םתואב היהש ,דירפ קחצי לא ינתכילוה יכרד .תינויצה העונתל רשקה תא

 ,הצישוקמ בתכמ לביק יכ ,.ר קחצי ירבח יל רפיס םימיה דחאב .םוקמב ינויצה רעונה

 רבחה הצבולאכימ ונריע לא אובי יכ ,ונל םיעידומ וב ,םש "ריעצה רמושה,, TP תגהנהמ

 ךא ,האצרה התואב םיחכונה ויה ימ רכוז יניא ."ריעצה רמושה,, לע תוצרהל גרבנירג

 ןקב וטקלתה הנושארב ."ריעצה רמושה,, לש ןק ונריעב דסייל ונטלחה המויסב יכ ,ינרוכז

 סנכ לע העדוה הצישוק ןק תגהנהמ ונלביק רשאכ ,םיטעמ ןיידע ונייה .הלעמו 18 ינבמ

 .יכאפמורקב ירוזא

 ידכ ,רפרפ-תבינע oy ,תיגיגחה ,הרוחשה יתפילח תא יתשבל .הז סנכל גיצנכ יתעבקנ

 םיריעצ המכל בל יתמש הצישוק לש תבכרה תנחתב רבכ .ימוקמה ןקה תא יוארכ גצייל

 קר יתעתפה הברמלו ,םהילא ימצע ךיישל יתלוכי אל ןבומכש ,םיחיתפ םינוראווצב

 .העונת התואל םיכייתשמ וננהשו סוניכ ותואל ונלוכ ינפש ,תעדל יתחכונ יכאפמורקב

 םיאבה םירבדה תא יתרסמ ינאו ,ולש ןקה תוליעפ לע ןובשחו-ןיד רסמ גיצנ לכ

 םע דחי :תואבה תולועפה תא תללוכה ,תיביסנטניא תינויצ תוליעפ םימייקמ ונא :ךרעב

 וב רשא ,יגיגח דקפמ ונכרעו ןקל הפי לגד ונוניכה ;יפוצ הנחמ ונמייק ר"תיב תעונת

 ףשנב םייתסנ ברעה .ונתביבסב תע התואב ההשש ,יריאמה רודגיבא ישארה םאונה היה

 .הלחתהה התיה וז ,ןכ ."בהזה רפ,, ראופמה םלואב םידוקיר

 ןונגיסב עיפוהל ונלחתה אבצה ירזוח ונחנא םג .והשמ ונב PAT יכאפמורק סוניכב
 לש םיינושאר םיכרע ינש -- ןושיעה לע ונרתיו ,תוחותפ תוצלוח ונשבל .רעונה תועונת
 תירוטסיהה הנומתה תא םירכוז רשא םירבח דוע שי קפס אלל .רעונ תעונת לכ

WRKיזכרמה ןולמה ינפל ומלטצה םירבח 25--20-שכ םירה םגאל ונלויט תא החיצנמ  

 ,ידמ "םייוג,, ונל וארנש ,םיפוצה יעבוכ תא .םייטסאטנאפ שממ ויה ונלש םידמה .ריעב
 תובינע ונדנע הקוריה הצלוחה לע ,ןבל"תלכת יטרס oy םיחיטש םיטַארַאבב ונפלחה

 הביבסה לע םשור תושעל ונווכתה הלא םידמב .םירצק םייסנכמ ונשבל ןבומכו ןבל- תלכת
 .תידוהיה

 .קחצי ונרבח רקיעב םאונה היה ןהבש תוכומסה תורייעב ונרקיב תובורק םיתיעל
 רשא ךירדמ חילש ונילא חולשל הטילחה הצישוקב הגהנהה .תרובגת ונלביק הרהמב

 זתנ לש ותומדב אלפה רופיצ העיפוה INN ריהב םויב .םוקמב ןקה זוכיר תא וידיל לוטי

 .ינויצו ירמוש ןק לש םייתימא םייח ולחה ואובבו רגניבור

 ללוכ ,םיליגה לכמ שממ רעונ ץבקתהל לחה םירגובה םוקמבו ץרמב לעפ ןתנ

 דעו "רבדמה ינב,מ םהיתודעב ונגרוא םיליגה לכ .סוסיהב ןבומכ הליחתב ,תורענ

 דוע : םיינוכיתה רפסה-יתב יכינחל יכ ,םידבועה דמעממ ויה םירענה ינושאר .םירגובל

 האירק םיכינחה לע שממ הפכו ,ףיקת היה ,יתרמאש יפכ ,ןתנ .ידמל םידבוכמ וניארנ אל

 תוחתפתהיו תיתוברת המר סינכה אוה .ןכל םדוק וארק אל םלועמש הלאכ לע םג ,דומילו

TINIהצבולאכימ לש ןקלש ,רמוא םא זירפא אל .המשל  ow xeיבחר לכב בוט  

 קיזחהל ןתנ היה לוכי אל ,ונרעצל .םזילאיצוסו תונויצ תויעב לע תואצרה ומיוק .היקאבולס

 ישמה בוחרמ הל'השמ ברה .ותיילמפבו וב הנכס ואר םיינוציקה םייתדה ,בר ןמז דמעמ
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 דע — ןתנ תא רקיעבו םינויצה תא םירחהל םהל ארק וב ,ותיערמ ןאצל זורכ םסריפ

 תא חתפל וכישמה רשא םירחא ואב ויתחת לבא .תכלל בייח היה ,רז חרזאכ ,ןתנ רשא

 .תולודג ולעפו ןקה

 ונחלצה .הבאלסיטארבל םקלח ,ןיראול םקלח ,הרשכהל ואצי םינושארה םיצולחה

toריעה לש תינויצה העונתהו ונלש ןקה תרזעב ומצע םייק רשא ,הרשכה םוקמ . 

 דמעומה חיה ךירצ ,תישאר .תולעל זא היה לק אל .ץראל םינושארה וניצולח ואצי 1932"ב

 םיבייחש ,גנילרטש תוריל 50-ל גואדל היה ךירצ ךכ-רחא ;הרשכהה רושיא תא לבקל

 הלאה םיישקה לכ תורמל .ויה אל םיטאקיפיט"ס יכ -- םירייתכ ץראב גיצהל ויה

 ,קיראסאמ רפכב וזכרתה םקלחב .הצרא עיגהל הצבולאכימ ןק יכינחמ הברה וחילצה

IN1938 דע הילעה הכשמנ ךכ .ץראה יקלח לכב םתוא איוצמל רשפא . 

 ויתסב דוע .בושחל גוהנש יפכ ,1939-ב אלו ,חורה הצרפ ,1938 תנש וז הנשב

 ,ינלופ אצוממ ובשחנש םידוהיה תולובגה לא וחלוש זא .ןקה ירבח בור וסיוג 8

 רחאל .לועפל ליחתה הק'טוה ןודאה .ודרטוה םנוקיתכ םהיתוריינש םידוהי םג ךא

 תחת הלועפב וכישמה ונירבח ךא ,תינויצ הלועפ לכ הרסאנ תיקאבולסה הנידמה תזרכה

 .היסומלרדנאה תורמל הצרא תולעל דוע וחילצה ףא םידדובו ,םינוש תומש

 תועומש תוחוור ולחה הנש vmx ויתסב ךא ,הנכס ילב עונל היה רשפא 1941 דע

 רשא הלאכ םיגיהנמה ןיב ןיידע ויה זא .םידוהיה לכ תא הניארקואל חלשל םינווכתמש

 .הלצהה תולועפ וליחתהו -- ףסכ תרומת עונמל היהי רשפא תאזה הרצה תאש ונימאה
 ולעפ ow םוקמ ,היכ'צל וחירבה היה רשפאש ימ תא .ןמאייזאלה תא התשע העונתה
 סראמ שדוחב .םינשב הללמואה 1942 תנשל ונעגה ךכו ,תיקאבולסה העונתה ישנא
 ,חרזמל םה םיחלשנש תועומש םישוריגל וולתנ זא םג .תונבו םינב לש םיחולשמה ולחה

tay?הדובעל ןכאש ונימאהו םיענכושמ ויה םיבר םיבר .תשורח-יתבב  onםיחלשנ , 

 .המר הרישב םתדלומ ריעמ ודרפנ תובכרה תאיצי תעבש ךכ"ידכ דע

nyaםיידוהי-יטנאה םיקוחה ורמחוה תחא הנועבו . nyהתואב  nowרחאל ,1942  

 םוי לכו ראודה-תיב ףתרמב ואלכנו םידיהי םירבג 70 ופסאנ ,שרח-רטוש לש ותחיצר

 .חצורה תא ורסמי אל םא -- הריי םהמ ירישע לכ יכ ,שדחמ םהילע ומייא

 וררחוש ןכו ץיבוקפילו רגָארפ תא ירגנוהה לובגה ןמ ריזחהל חילצה י'נאש סקופ

 םהבו ,םיחולשמה ואצי יאמ שדוחב 6 ,5 ,4 םימיב -- ךרא אל שפוחה ךא .םירבגה 0

 הלחמ אל ,תואלתמא לכ וליעוה אל .היתוביבסמו ריעה ןמ הז INN הזב ,שיא 3,000"כ

 ירחא ,זא קרו -- תיקנולא לע וליפא םהיתבמ ואצוה םישנא .ושרוג םלוכ -- תוכנ אלו

 עיגהל ולחה טא-טאל .םה םיחלשנ הדובעל אלש םידוהיה וניבה ,יאמ שדוח לש עצבימה

 תידוהיה הצעומה ןמ ךכ-רחאו ,םינמרג ידיזלע ורבעוהש תויולג תועצמאב -- תועידי םג

 .םישרוגמה לש םלרוג לע -- ןילבולב

 ןהיתועורז לע תוקונית םע תובר תוחפשמ הירגנוהל לובגה תא ובנג ץיק ותואב

 םיאבחתמ ויה רקורד תחפשמ לש הלוענה םתרידב .(הלילח וכבי אלש ומידרה םתוא)

 .החירבה הרשפאתנ רשא דע

 ,מ"ק 25-כ לש קחרמ om השולש וכלהש ,ינאג סאלאה oy דחי הנכסמה ימאמ

 ריקפהו ןתושרב היהש ךרעה ירבד לכ תא ,הטיח הדשל ןעיגהב ,חירבמה רכיאה לזג
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 ונריעל רזחו ןילופמ חרב ,תירבה-תוצרא בשות םויה ,ןייטשנטכיל ץאנגיא .ןשפנל ןתוא

 לע ,לוכיבכ ,הדובע-תונחמ לש לודגה רקשה לע ונעמש ייפמש ןושארה היה אוהו

 הגירהב םינלופ םינוירב לשו םיניארקואה לש םקלח לע ,וניריקי לש תויתטישה תוחיצרה

Pyתואצחרמ,, הנּוכמ היהש ,הקנילברט הנחמ ", nawירחא .םייחל הרזח ךרד ןיא  

AnDדואמ םיטעמ ונראשנ תאזה הנשה ףיסבו ,טשפאדובל הז ןייטשנטכיל רבע םימי  -- 
 .םיירא תוריינ םע קלחו םיאובחמב קלח

 ןיידע ידוהיה רפסה-תיב -- םיטעמה ןיב תינויצה הלועפה בוש הררועתה ףרוחב
 אל 1943 תנשב .םיירהצה ירחא ןושאר םויב תוברת תולועפי תואצרה wip -- לעפ
 םיזיכיר ויה םהבש ,המליווזו דוס ,יקאבונמ OPA תודוקפ ועיגה לבא ,םישוריג דוע ויה
 .ענמנ הלצהל יוכיס לכש ,תאזכ תוימואתפב ואב הלא םיווצ .הדובע תונחמ לש םילודג
 םיזגרא וחלשנ עובש ידמו — תונחמל ןוזמ קפסל ותבוחמ שיגרה םיראשנה ץמוק

OYםיינויח םיכרצימ  anyהצבולאכיממ תוחפשמה בור תוזכורמ ייה םש ,יקורוול . 
 ושע זכרמה ישנאו הבאלסיטארבב העונתה זכרמ םייק דוע היה תאז השק הפוקתב

 רביד טור ןוגא .םישוריגה ןמ העונתה ירבח תא ליצהל תוסנל םיישונא"לע םיצמאמ
 הצבולאכימ לא אבו ומצע לע סח אל ינלוח רוחב היהש תורמלו ןופלטב םוי לכ םשמ
 Won םהבש ,םירקמ ויה ונרעצל .םירבדה תא ןווכל ידכב ,הירגנוהל ורבע הכרדש
 .ושרוג םירקיו םינמאנ םירבח הברהו םינוא ירסח

 .היקאבולסל םירבחה תא ריזחהל ךרוצ היה ,הירגנוהל ורדח םינמרגה רשאכ 194473
 םימי השולש ךות ריעה תא בוזעל הדוקפ םידוהיה לכ dap הנש התוא יאמב 1573
 .בוזעל םיבייח ויה לוכה ,הקירמאל ןוכרד אל ,תורצנ אל -- רבד םוש ליעוה אל םעפהו

 ,םידוהיה דגנ דמשהה עסמב םיצורח ויה םינמרגה לבא ,היקאבולסל ורדח רבכ םיסורה

 .חצרל םתוטיהל ןברק הלא םינורחא םימיב ילפנ םיבר םירבחו

 ,רנסקה .ק ,יתחפשמ ןב תא תוחפל ריכזהל יל השרוי ךא ,ידמל הכורא המישרה

 ואב בער יזמו םילוח ,םיצוצרו םירובש .ורזחש ויה םיטעמ .םינורחאה הלא ןיב היהש

 תומלש ורתונ תוחפשמ טעמ קר יכ ,הבר התיה הבזכאה .םהיריקי תא אוצמלו שפחל

 .לילכ ודחכנ תוחפשמ הברהו

 הירעשש ץראל ךרדה תא ושפיח לוכה ,תינמז קר ריעב הבכעתה הטילפה תיראש

 םורזל ולחה םידירשהו םירעשה וחתפנ רשאכ ,לחוימה םויה עיגה לבא .םילוענ ןיידע ויה

 וליחתה רשא תא םיכישממה (OID םינמאנ םיחרזאכ הב םייח םהמ זוחא 80-כו הצרא

 .םינושארה היצולח

 ל"'ז רוגרג בד רשנ תעבג



 םודאה בלצה תועצמאב יתחפשמה רשקה
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 יעוצקמה רפסה-תיבב םידימלתו םירומ
 ןקסעהו ינויצה ,ןייטשנרוב ןימינב 'חה לש ותלהנהב ידוהיה רפסה-תיב לש ותמקה

 םידוהיה םידימלתה לש םתייעב תא הרתפ אל -- םירומ 15 לש תווצ oy ,רשכומה |

 תונלטבה .יטסישאפה יקאבולסה לשמימה ידי-לע םייתכלממה רפסה"יתבמ בוחרל ואצוהש

 ינויצה דעוה טילחה ןכ"לע ,ידוהיה רעונה לש היצזילארומדל םורגל הלולע התיה

 .תונבלו םינבל תיעוצקמ הרשכהל רפס-יתב םיקהל הצבולאכימב

 תונכשה תורייעהמו הצבולאכיממ םידימלת םיעברא ומשרנ םינבל רפסה-תיבל

 היגולונכט דמילש ,םואבסקוב סדנהמה היה רפסה-תיב להנמ .בונארוּו הצבו'צס ,הנמוה

 דמילש ,טסריפ 'חה ויה הדובעל וירבחו ,(םינאזיטראפה תוברקב רתוי רחואמ לפנ אוה)

 המחלהו ןינב-תּורגסמ ודמל םיכינחה .תוברברש דמילש ,ןמדירפ שויאל 'חהו ינכט טוטריש

 םלגה"ירמוח תא .ןמסייר 'חה לש הכאלמה"תיבב ןינב-תורגנו חונמה 'ץיבוקפל 'חה לצא

 .ןיילקו רגרבסייו ,ןייטשדלוג 'חה -- לזרב ירצומל תויונח ילעב ומרת םידומילל םיצוחנה

 ,םיצרמה לש םתובהלתהל תודות קרו ךא הרשפאתנ רפסה-תיב תמקהש ,ןבומ

 רצק ןמז ךשמב .ידוהיה רעונה תא ליצהל יטסילאידיא ןוצר ךותמ הדובעל ומתרנש

 רצייל וליחתהו ץוחבמ תונמזה יפל ודבע םידימלתה יכ ,תישעמ תובישח לעפמה לביק

 .לזרבדתולצחמו הרוגנא"ינפשל לזרב-ילול

 תלהנהב ,תונבל הרפתמ םג המקוה ,םינבל רפסה-תיב תמקה םע תחא הנועבו תעב

 יעוצקמה עדיל תודות .הריפתו הריזג תוכינח 4075 ודמל הבש ,ןייטשלדא הזרת 'בגה

 יפל םג אלא ןמצעל קר אל -- תולמש הרהמ דע תונבה ורפת ,תלהנמה לש תוריסמהו

 .םירבגל תונתוכו ,הנמזה

 ,בל-יבוט םידוהי תומורת ידי"לע ופסאנ הלא רפס"יתב תקזחהל ושרדנש םיפסכה

 .םייעוצקמה רפסה-יתב לש םתובישח תא הלא םישק םימיב םג וניבהש

 ורזחש הלא IN ,רפסה-יתב ינש ידימלתמ םיטעמ קר האושה ןמ ולצינ ברה ונרעצל

 ונקיהש עדיה לע םהיכנחמו םהירומל םה הדות-יריסאו ,םהה םימיב הצרעהב םירכזנ

 .םהמ ודמל רשא תא ישעמ חרואב ולצינ רורחישה ירחא יכ ,םהל

 תיטסישאפה הפוקתב תימצע הרזעל תפומו המגוד התיה וללה רפסה"יתב תמקה

 .היקאבולסב
 ןייטשדלוג רדנסכלא ר''ד ביבא-לת
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 תנקורתמ ריעה

 םיאפור (AAD ורתתסהש הלא קר ורתונ .םידוהיה תיראשמ ריעה התנופ 1944 יאמב 1573

 םינקזה בשומל םג ןטק-אל pom ,הבאלסיטארבל ונבור-בור ,הברעמ ונרקע .םיחקורו

 ונראשנ ,תוחפשמ המכ דוע oy ,ונחנא .גאו רהנ לע וטסמ-הבונב רדירפ ברה לש

 .יתדלומ ריע ,שאלוקימ .בס יקסבוטפילב

 ונרא יכ ונל הרפיס תודוס"ידוסבו קילג ושיל תרבגה ונילא הסנכנ דחא תבש"לילב

 שגפיהל ףכית וניצרש ,ןבומכ .סמה דרשמב VOX בשוי ,ןייטשבש לצא םעפ דבעש ,ןיזור

 הרזומה ותוגהנתה יפלו ,טור ןוגא ונילא עיגה רקובב תבשב .ךיא ונעדי אל ךא ,ומע

 המישמ יולימל טקש םוקמ שקיבו ןינעה המ ונל רפיס ףוסבל .וגב םירבד שיש ,ונוניבה

 | : רתויב תנכוסמ

 ,םשמ וחרב any הזש ,ץיוושוא ילוצינ ינש יפמ לוקוטורפ בותכלו תבשל ונוצרב

AONןיזור  PURIובשי ךכ .ץיבודרומ  PANהלילה תועש דע רקובהמ יקסנאינסרקו  

 דע .םימי הרשע דוע ונמע ויה םהינש .םהיתורוק תא םיחרובה יפמ ומשרו תורחואמה

 גישהל היה רתויב ףוחדה רבדה .םתוא ונשבלהו ונלכאה ,תוריינו הריד םליבשב ונאצמש

 תשורחה"יתב לש םידוחיה םהילעב .םיקסרוב לש pe התיה שאלוקימ :Joby םהל

 ,התא המכ ןב,, .ןיזור לש ויתורוק תא ול רפיסו םהמ דחאל ךלה בוד .םהב ובשי ןיידע

 יניא ,וללה םינשה לכ ךיתרכה אלש ,ows ,תשורחה-תיב bya לאש -- "2 ריעצה ישיא

 אל ,וב םיבשחתמ ויה אלולש ,בודל ורמאו וריווחה םירוחבה ."אבהל םג ךריכהל הצור

 ,"שופיח,, ךרענ רופיכ apa .ולש דרשמה ןמ יח תאצל תשורחה-תיב לעב הכוז היה

 | .דוע רזח אל םשמו ץיוושואל שרוג תשורחה"תיב לעב

 עקעוקמה רפסמה תא ,והוריכה הנחמל וירבח .ץיוושואל תינש עיגה ץיבודרומ קיש'צ

 oy van הנש ינפל .היזלשב הרכימל חלשנ הליל ותואבו ,הנשושל וכפה ועורז לע

 .ןואריקב רג אוה תעכו הבאלסיטארבמ ותחפשמ

 םג וכז םה .םהיתורוק תא ונל ורפיסו םירוחבה ינש ובשי תולילו םימי הרשע

 .םהינפל םיישדוח וחרבש הברו ודורו רלסקו לש רוקיבל

 רוגרג טחאי | רשנ תעבג
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 תונבה תא סיאיצומ

 הזמ-יא תבשונ עתפלו ,םיאלפנ םיחרפ שודג אנט :ינוימדב החילבמ תרדהנ הנומת

 בוזעו םמוש םיחרפ-ןגל .וירחאמ ריתוי אל תובקעו ,היה אלכ זג הארמהו ,תופעלז-חור

 mv ,הצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב לש ומלוע תא ,תובר םינש ץקמ ,התע ינא המדמ

 ןגינו ששו םירשע ןבכ םלע בצינ המבה לע .1942 תנש ראורבפב ראפ"תגיגח הכרטנ

 —  תפעוסמ םיפוא תחפשמל רצנ -- ומש רנהל .טרבושו ךאב תוריצי תא בר שגרב
 רעונה לש ונמשו ותלוס וסנכתנ ובש םלואב הררש הימוד .ןוילע דסחב ןמא"ןגנמ אוהו
 ןהינפש ,הלא דמח-יריצי לרוגה por וליאכ -- תוריעצ תורענ תואמ .הצבולאכימב ידוהיה
 רובשל ידכ ,םילילצה םלועב םולחבכ תופחרמ תוכזה ןהיתומשנו םילשב םיקסרפאכ
 ! םיחרפ-ןג ותוא היה אלפנ המ .גרהלו דמשל ןנודלו ןלוכ תא

 היח הדע יתרתונש ,ינא .םיננערהו םיריעצה םייחה וגומנש יפכ ,תמלענ הנומתה

 .הלא םייח לע טעמ קר רפסל הלוכי ,ימע םירומש יתונורכזו ריעה םילשוריב תבשוי

 הצירב התלע תתרשמה .סראמ שדוחב םירשע ,ישיש םויב ,רקובה תועשב הז היה

 ? דציכה + תונבה תא םיאיצומ ."הנומוה תונב תא םיאיצומ,, :הרמ הקעז היפבו ,ונתרידל

 תועידי עיגהל ולחה המ"ןמז ירחא !ןאל -- ןתוא םיאיצומ ? ןכתייה ? רבדה שוריפ המ

 .הרמ תואיצמ ON יכ ,ינוימד רופיס הז היה אל ,אל .הפל הפמ ורבע תומשה ; תורורב

 תא ופטח היפל ,תינופלט העידי שיירפא הרייעה ןמ אוהד-ןאמ לביק םיירהצה-רחא תבשב

 הריוואה ?ןאל דוע השקמ שיא PNR ...קחרה ןתוא וחקלו תונורק ךותל pont ,תונבה

 ? תושעל רשפא המ ,םיהולא לא + תושעל המ ? אובחמ אוצמל ןכיה .עגרל עגרמ תסחדנ

 תועומשה ועיגהשמ ,סראמ תישארב Ty הירגנוהל ובנגתה םיריעצה םירבגה

 .םינושאר וטלמנ ,יחא םג םהיניבו ,הוואליאב pow הלא .הדובעה-תונחמ לע תונושארה

 תועומש תועיגמ ולחהו הדובעה-תונחמל םילבומה לש דירחמה םלרוג עדונ םייתניב

 םירבגה תא ליצהל התיה map החפשמ לכ תמסיס ...תוומה-תונחמל םיחקלנה לע

 םיריעצה םירבגה ישאר לע IN ,רותסמ ואצמי ףטו םישנ ,םינקז .המ-יהיו םיריעצה

 תונבה לע בשח אל שיא ,החפשמ לכ לש ילרוגה הגשימה היה הז .הדבכ הנכס תפחרמ

 ןגמ ירסח םירוצי ,ער לכמ ןהילע ורמשש ,תונבהש ,ותעדב הלעמ היה ימ .תוריעצה

 ,םירבג ילב המחלמ דוע התיה אל .היוטנ עירזבו תוסגב ,םינושארה ןיב וחקליי ,עשיו

INעדי אוהו ,בטיה שגונה בשיח וז הדוקנ אקווד + תונבה ןמ םיצור ,םיהולא םשב ,המ  

 .תוידוהיה תוחפשמה תוביל תא הצחמ הכמה .םולהל ןכיה

DVIאל תוריעצ םישנ .םמושו תמ ריעב ישארה ביחרה היה םיירהצה"רחא ןושאר  

 םירבד .המוח תא הלעיש oo הל קירזהל השקיב יתרבח .תוצוח שארב תואריהל וזעה

 םא .סופיט דגנכ הקירז לע ןויער הלוע יחומב .תיב לכב םישחרתמ םינושמו םינוש

 הרהזא טלש םיתבה ירעשב תולתל היהי רשפא ,תונב רשע דועל הקירז התוא קרזות

 IPR שיא IN !ןמז חיוורהל אוה רתויב בושחה רבדה .תועובש המכל דדּובת ריעהו

 תמלוה הכישחה .םייאמ ברעהו תיפלוח תועשה .יב ךמות וניא שיאו ,תאז ןיבהל הצור

 רבחמ יבא .ןחלושה דיל םיבסמ ונא .תובבלה תא ץחומה לזרב"ףורגא ...לזרב-ףורגאכ

 יקסבייוטסוד לש ורפסב תארוק ינאו ,תגריס ימא ,סרכ-בע רפסב םיכורא םירפסמ ירוט

 NAN הכישח תדוקנ וב (PR ,וז העשב ינעיגרמ הז רדוק wo ."תוומה תיבמ תומישר,
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 הז לכתסהל םיזעמ וגא ןיא ,טטר ונב ריבעמ שחר לכ .םמצע םייחה ןמ רתוי הלפא אהתש

 לע םילוע ונא הרשע-תחא העשב .והשמ ללוחל יושע רובידהש םיששוחכ ,הז ינפב

 תיראה ונתרבח .תוגרדמה לע תוריהמ תועיספ תודהדהמ ךרעב העשה תיצחמ ץקמ .ונבכשמ

 רדחבש ןולחל דעבמ יאשחב תספטמ ,הל ךאלמ תמשנש ,הקשולז טיגרמ ,יכ'צ אצוממ

 .האבש תמועלכ המלענ רבכו ."תשגרתמ mi ,יטלמיהו ירהמ ,עבשילא,, : תשחולו תוגרדמה

onaרותסימ אוצמל ינממ ריעצה יחא גהנ ,קרבה קירבהו םערה םיערהשכ ,יתודלי  

 הארייתה ימא םג .ול יתקחצ .ןכ תושעל גהנ היסנמיג דימלת ותויהב םגו ,ימא קיחב

 גהנ רעסה ץורפבש ,יבא לא יתכשמנ תועש ןתואב .םדחיא הז ףתושמ דחפו םיקרבה ינפמ

 התע ךא .ץרפתמה קרבה לש יארפה יפויב ויניע ןיזהלו תונולחה תא החוורל חותפל

 היה םימיא-תופוקת ןתואב .שובכ יכבמ דוערלו ימא קיחב טלפימ אוצמל יתקקותשה

 םינוא-רסוחב וניתש וניכב .ומא לעמ דיזמב וקתנל םיצורש דליכ ומצע שח רגובמה

 ,אובחמל תויירשפאה לכ תא ונבשיחו ,םירדח השימח תב ,הלודג הריד ונל התיה .עוושמ

 ןמ םירכיא תלמש לואשל יתעדב הלע הנהו ...רחשה ברק םייתניב .ןורתפ ונאצמ אל ךא

 הצקב םירגה ירכמ לא עיגהל לכוא הז שובלב .רצחה התואב הררוגתהש הנקזה הרכיאה
 ,רקוב לכ היסנכב רקבל nami הנקזה הרכיאה .תילותאק"תינוויה היסנכה דיל ריעה
 תחפטמהשכ ,הרוחשה םירכיאה תלמשב רעשל דעבמ קומחא םא ,דושח הז היהי אל ןכל
 ישארה בוחרב .הטמל יתייה רפסמ תוקד ץקמו יתשפחתה .ישארל הרושק הרוחשה
 השא לש םייטיא םידעצב יתמדקתה .רקוב ימודמד תעש התיה .תוומ"תיימוד הררש
 ,תורמשמ ינש יל ונמדזנ יכרדב .קנחאש יתבשחש דע ,תיארפב םלה ,רהד יביל קרו .הנקז
 .ירכמ mad יתעגה .םירוחש היוטעהו וגה-תפופכ השישיב וחיגשה אל ףא םהישנא ךא

 םילייח םיאלמ ויה תובוחרה .הרוצנ ריעל התמדש ,הצבולאכימ הפקוה תמאב תרחמל
 -תוצובק דימשהל וא םישומח תוסייגב םוחלל וכרטצה וליאכ ,בורל םירטושו םישומח
 תויח-יצירפ םתוא .ןבורב maby ,תוריעצ םישנ ow ויה םישנ קר ךא .תונגרואמ םידדוש
 המלע ןהיניבו ,לובגה דיל ובשנ תודחא תורענ .הלמח-תושגר לכ םהב ויה אלו ועתרנ אל

 .ביואה ירודכב הבקונ ,האירבה ,איה ךא ,ועגנ אל תקתושמה התוחאב .היפהפי תידנולב

 תינוכמה ינפל החטתשה ,הללותשה ,יבשב וחקלנש תונבה שולש לש הנמלאה ןמיא

 ןהילע הפרטנש תוהמא .היפל םוסחמ ומש םיבורה תותק ךא ,היתונב וסחדנ הכותלש

 הפ ונטר רתויה לכל .םשרתה אל ביבסמ ןומהה ךא ,תובוחרב וצצורתה ,רעצמ ןתעד

 אל ,תוחקלנ ןהש הדבועה םצעו ,תונבה תוחקלנ עודמ ךא !הז דוריפ ארונ המ :םשו

payאיהו ,הליצה אל הז רבד ךא ,הרומח בל.תפקתהב התקל תורענה תחא .ללכ םתוא  

 .שודגה סובוטואה ךותמ ץלחיהל החילצה הדיחיו תחא הרענ קר .תינוכמה ךותל הכלשוה

 .תודשב וא גג-תוילעב ורתתסה תודחאו םילוחה"תיבב רותסימ ואצמ תודחא

 ,רועפה עולה ?pion ודיב הלעש ימו תוליל השולשו om השולש ךשמנ טויסה

 ,םוקמב וב ונלוכ תא וגרה וליא היה בטומ .ינא םג יתייה הלא ןיב .ןכ-ירחא ורות עיגה

 ,וניפורגאבו ונינרופיצב ןנוגתהל םיכירצ ונייה .תאז תושעל ץמואה היה אל םיחצרמל ךא

 ,תומל ונילעש ןימאהל ונבריס .תרוונסמ תוימואתפב אב לוכה .וניתומשנ תאצ דע ןנוגתהל

 .תוומה ונילע אוב דע םוניהיג-ירוסי לובסל -- הזמ עורגו
 שנס עבשילא םילשורי
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 סירוסיב אלא תינקנ לארשי-צרא ןיא

 העשה לש תושדחב .גארפב ,1939 סראמל 15-ה ,רקוב ותואב היה רקו ירירגס ריווא גזמ

 הלועו ןכנימ םכסה רחאלש היכ'צ תולובג תא הצח ינמרגה אבצה יכ ,וידארה רשיב 7

 העשב .לצנוו רכיכל יתעסנו הי'רישוק רברפהמ 17 רפסמ תילמשחב דימ יתאצי .גארפ לע

 לע בוכר ינמרג לייח לצנוו רכיכ לש ןותחתה הצקבש "קטסומ,,ה דיל עיפוה ךרעב 8

 בכר-ילכו תויאשמ ,םיקנאט ,ינמרגה ןוירשה רוט עיגה ןכמ רחאל דימ .יאבצ עונפוא

 עתפל .םינמרגה םיסגלקה לע רוצע םעזב וטיבהו תוכרדמה לע ואבצ םינומה .םירחא

 תקעזב קנאטה לע רעתסה םוצעה ןומהה .דמוע ראשנ ריטהו םיקנאטה דחאב רוצעמ לח

 תוינוכמה תחא ךךותמ םמורתה ינמרג ןיצק ."הינמרגל הרזחו הרוחא הנפ,  :ברק

 .תינרוחא דעוצ לחהו ,רצע ,קתתשנ ןומהה .וחדקא תא ףלשו ןיירושמה רוטב ובברתשנש

 .ןומהה תא רזפל הלחהו םיסוס לע הבוכר תיכ'צה הרטשמה האב
 תא רש לחה ןומהה .גארפל םינמרגה תסינכ לש הנושארה העשב שחרתה הז לכ

 םוד תדימעל םיסוסה םע ףרטצהל אלא הרטשמל רתונ אלו ,םיד תדימעב יכ'צה ןונמיהה

 םייחהו רבע לכל ורזפתה םינומהה ,ינמרגה אבצה עסמ םייתסנ םייתעש ץקמ .עידצהלו

 יתמשרנ ,םישדוח העברא ינפל גארפל יתאב !םומה יתייה .ליגרה םלולסמל דימ ורזח

 לוכהש ,שמשכ רורב יל היה רקוב ותוא .ימואלניב רחסל הובגה רפסה-תיבל דימלתכ

 -ץראה דרשמה לא רשי ינואשנ ילגרו לצנוו רכיכ תא יתבזע .שדחמ ליחתהל שיו רמגנ

 ינוצרל לאש יליגב ריעצ רוחב .חותפ היה דחא רדח קרו םירוגס ויה םידרשמה .ילארשי

 ילעו םויה רוגס דרשמהש ,יל בישה אוה .לארשי-ץראל עוסנל הצור ינאש יתרמאו

 בוש ןאכ .ירוה ma לא ,הצבולאכימל יתרזחו יצפח תא יתזרא .יתאב אל .תרחמל אובל

 YEW יביט טאברוה ,התיכל ירבח ינש תא ורבע םימיבכ ומויב oP ידמ שגופ יתייה

 .תובוחרב םתס-הכילהבו הלטבב םילבמ ונייה תוכורא תועשו רגנילה

 איה ,ונתשיגפל הדועיה העשב ,1939 סראמב 2272 הז היה העוט OPN ON ,דחא םוי

 : םימעפנ ירבח ינש ועיפוה ,ישארה בוחרב לודגה תסנכה-תיב דיל ,רקובב 1

 םילהנתמ ;הצבולאכימ לע םילועו הצנארבוס תא ושבכ רבכ םירגנוהה ,תעמשה —

 !ונתא אוב .הפמ םיעסונ ונחנא .הצי'זולאז דיל ירגנוההו יקאבולסה אבצה ןיב תוברק

 ? םיעסונ ןאל --

 .לארשי"ץראל --

 ?ןאל תעכו -

 .הארנ ךכ רחאו הבאלסיטארבל עסינ --

 .הבאלסיטארבל עסא אל ינא ךא .םש שגפינ ,לארשי-ץראל עסונ ינא םג ,בוט --

 .היכ'צמ עסא

 תבכר תאצוי םשמו בושֶארפל סובוטואה אצי יצחו NNN העשב .התיבה רהמ יתרזח

 יכ ,יצפח תא זוראתש ימא תא יתשקיב .בושיברטב קושב היה יבא .גארפלו ןימוהובל

 הצרפ רבד"תישארו שחרתמה תא הניבה אל הכרבל הנורכז ימא .העש יצח דועב עסונ ינא

 םינכשה .תחפייתמ איהשכ ךרד-תרביכ יתוא התוויל .יל רמאת המ העדי אל איה .יכבב

 הזורל ל"ז ימא הבישה -- "תוכבל אל ,pR .רבדה רשפ ועדי אלו םהיתורצחמ ואצי

 ."לודגה םלועה לא עסונ ינב, -- וקמד םינכשה לצא תתרשמה
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 .הנש התוא ויתסב קר יתילע לארשי-ץראל .שדח קרפ ליחתה .השדחה יכרדל יתאצי
 הני'צנביאב "ריעצה יבכמ,, רעונה תעונת לש תיאלקח הרשכהב יתייה הנש יצח ךשמב

 ונראשנ לזמה עורל .גארפמ םיליפעמ תצובקב יתאצי רבמבונ שדוחבו wa דיזלע

 םשב העודיה היקוורב םירוצע ונייה םישדח העשת ךשמבו ,הבאלסיטארבב םיעוקת

  תינמרג הניפסב הבאלסיטארב תא ףוס-ףוס ונבזע 1940 רבמטפס שדוחב ."הנרדובולס,,

 למנל ונעגה הבונאדה לע ונכרדב .הינמורבש ה'צלוטל ונתאיבהו הבונאדה לע הטשש

 .הנופיס לע םיבר םידוהיו העוער הניפס הנגע הבונאד רהנה בלב .קו'צשור ירגלובה

 הכרדב הבאלסיטארבמ ונינפל םימי המכ האצי איה ףאש ,"ו'צנאפ,, הניפסה וזש ונל עדונ

 .לארשי"ץראל

 תוסומע תוינמרג תוניפס שולש ny ה'צלוטל ןכרדב הבאלסיטארבמ ועיגה םייתניב

 שולש ואצי 1940 רבוטקואל 10-ב .טארוטקטורפהמו הינמרגמ ,הירטסואמ םידוהי םיטילפ

 1,200 by "קיפיצאפ,, ,םיליפעמ 1,800 oy "קיטנאלטא,, : לארשי-ץראל םיליפעמ תוניפס

 םיבו רוחשה םיב הלטלוט "קיטנאלטא,, ונתניפס .םיליפעמ 900 oy "סולימ,,ו םיליפעמ

 ?Min ונתוא וריבעיש wh עדונ זאו הפיחל ףוס-ףוס ונעגה .רבמבונל 29-ל דע ןוכיתה

 סונייקואבש סויצירואמ הריזגה יאל ונתוא ריבעת רשא ,למנב הנגעש "הירטאפ,, המוצעה

 .ונאצומ תוצרא לא םילגנאה ונוריזחי זאו ,המחלמה ףוס דע ראשינ םש ,ידוהה

 דוע טרופסנארטל ופרטצהש היקאבולסמ םילוע רסירתכ ונייה "קיטנאלטא,, תניפסב

 ,הצבולאכיממ רנסקה הדה תא השאל אשנש ,דרא ןועדג יאנותעה םהיניב .הבאלסיטארבב

 יה םהינש .םיה בלב תולודגו man ולעפ םהינש .בושארפמ 'ץאבוק PMN סדהנמהו

 תטלשהו תוגיהנמה חטשב זפב אלוסי אלש ןויסנ םהל היהו יקאבולסוכ'צה אבצב םיניצק

 .היקאבולסוכ'צב םיקיתווהו םינושארה םיסייטה INN היה 'ץאבוק prow .תעמשמ

 ,ow ףוחל ךומס הנגעו םיירהצה ירחא ןושאר םויב הפיח למנל הסנכנ ונתניפס

 תודסומה ישנא PAD והשימש וניפיצ ."הירטאפ,, הינאהמ םירטמ תואמ המכ לש קחרמ

 לא הברקתה ברע תונפל .ץראהמ םילגנאה ונושרגי םרטב ,ונתוא דדועלו ונרקבל אובי

 ףא ונילא אב אל עודמ ויתלאשו וילא יתקעצ .בושיהמ חוכ-אב הילעו הריס ונתניפס

 '? םינש רשע ינפל םתאב אל עודמ ? םיאב םתא וישכע,, :תוקעצב יל בישה שיאה .דחא

 ךכש ימצעל ?Nn יתלוכי אל רתויב ערה םולחב וליפאש םינפ-תלבק התיה וז

 .ךרדב ונתוא ודקפש םידודנהו תואלתה רחאל ,לארשי"ץראב ינולבקי

 ץקמו "הירטאפ,, ןוויכמ my תוצצופתה העמשנ ,ךרעב רקובב 8.30 העשב תרחמל

 םישנא ,תוריפצ ,היסומלרדנא ,תוקעצ ,שער ,היבוברע .םיב הינאה העקש םיעגר הרשע

 םתומ תא ואצמ שפנ תואמ wow ."הנגה,ה ידיזלע הצצופ "הירטאפ,, ...םיל םיצפוק

 .ונתאמ רטמ 300 קחרמב ,הפיח למנ תולוצמב

 דיל ערזמב םיריסאה הנחמ לא ונוריבעהו "קיטנאלטא,,מ ונתוא ודירוה יעיברה םויב

 השימח ירחא ,ונרבעוה םשמ .ל"צאו "הנגה,ה יריסא oy הנושארל ונשגפנ ow .וכע

 Www "הירטאפ,, יליצינ םע ונשגפנ תילתעב .תילתעב םיליפעמה הנחמל ,םימי

 עיגה דציכ יתנבה אלו ןמטוג י'צנאי תא םש יתשגפ יתעתפהל .ונתאמ דרפנ הנחמב

 טילחה י'צנאי .הישותו הזעה לש קתרמ רופיס קפס ילב והז ."הירטאפ,ל "ו'צנאפ ,מ

 -- ינשה רבעהמו הינמור דחא רבעה ןמש הבונאדה בלב הנגעש "ו'צנאפ,,המ חורבל
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 ףוהל הלעו םרזה oy םירטמוליק השילש החש ,הבונאדל ppp הליל-ןושיאב .הירגלוב

 האציש תוניפסה שולשמ תחאשכו ,הנראו למנל עיגהל ול ירזע הירגלוב ידוהי .ירגלובה

 ץראה יפוחל עיגה ךכו הילע י'צנאי הלע ,םימב דייטצהל ידכ Ow הנגע ה'צלוטמ

 ."הירטאפ,,לו

 ו'זוי היה ,"הירטאפ,, ילוצינ pl אוה םג היהש ,םיבוטה ירכמ ןיבמ ינשה םדאה

 םיטעמה INN היה וזוי .לארשי ינייחש ןמאמכ ץראב םסרפתה םימיה תוברב WRK ,יקלט

 ינפל םירופס םיעגר od ץופקל "הנגה,ה Tipp ידי-לע הווטצנו ץוציפה לע ועדיש

 ץופקלו והומכ תושעל םהילע יכ ועדי "הירטאפ,ה לעש םישנא ראשש ידכ ,הלועפה

 םירטושה דחאו הרטשמ תריס וילא הברקתה לזמה עורל םלוא .ץוציפה לוק עמשיהב םימל

 ונממ ופריה ץוציפה עמשיהבו ,דמעמ קיזחה ו'זוי .השק ועצפו והבור תקב ושארב והכיה

 .לצינ אוהו םיטירבה

 .סויצירואמ יאל ונשרגל םידמוע יכ ונרשבתנ זאו תילתעב ונייה on השולש

 רשא ,תוידנלוה תוינא יתש לע חוכב ונסמעוה .ונל רזע אל םולכ ךא ,דרמתהל וניסינ

 .1940 רבמצדב 9-ב ונשרוג הפיחמ .ידוהה סונייקואה בלב חדינה יאל ונוריבעה

 םירבגה הנחמ .דוחל םידליה םע םישנהו דוחל םירבגה ,םיריסא הנחמל ונסנכוה

 .עדונה גניס-גניסה ןינבל המד ותרוצ לכב רשא ,יאה לש יזכרמה רהוסה-תיבב היה

 את לביק דחא לכ .םירוצע 30075 םיאת 300 דחא לכבו םימוצע םיקולב ינש וב ויה

 הנחמב םיפופצ ונכוש םידליהו םישנה .םיקיר תוריק העברא ,לסרעל טרפ ,ובו דרפנ

 גצייתש הלהנהבו םינוש תודסומב ונרחב ,וניח תא ןגראל ונלחתה .ןוזפיחב הנבנש

 םידליל דומיל-תותיכ ונגריא ,הקוסעתל ונגאד .הנחמה לש יטירבה חקפמה ינפב ונתוא

 ותואב עדונה דומילה"רפס רבחמ היה םירומה דחא .םירגובל תירבע דומילל םיגוחו

 תנוכמב ומויב oY ידמ סיפדמ היה ,יאנותע היהש ,דרא ןועדגו ,"ביבח ,Ta :ןמזה

 .תונושה תותיזחב המחלמה ךלהמ לעו םלועב שחרתמה לע ימוי ןותע הנטק הביתכ

 ץראב תודסומה םע םירשקב אובל היה ,סויצירואמב תושעל ונשקיבש ןושאר רבד

 םיריעצה תא סייגל ונשקיבו לארשי-ץראב תידוהיה תונכוסה לא ונינפ .הקירפא-םורדבו

 תלשממל ונינפ .תילילש הבושת ונלביק .לארשי-ץראב תוירבעה תודיחיל וניניבמ

 םיגפ לזמה ונל ריאה םעפה .יכ'צה ןויגלל סייגתהל ונשקיבו ןודנולב היקאבולסוכ'צ

 םייקאבולסוכ'צה םיניתנהש ,יטירבה הנחמה דקפממ תימשר העדוה ונלביק 1941 רבמבונבו

 רדס-יליגרת ונתוא םידמלמ ולחה םיטירבה .לובג העדי אל ונתחמש .סייגתהל םיאשר

 םיריסאה הנחמ תא ןירוח-ינבכ ונבזעשכ .1942 לירפאב 2277 אוה ,לודגה OYA אב זאו

 יקראלדוו,, תיטירב MIND םשמו ,יאה mya ,סיאול טרופ למנה לא תובכרב ונאציו

 .ץאוסל ,ןוכיתה חרזמה לא ונאצי בוש םימי הרשע רובעכ .הקירפא"םורדב ןאברודל

 .שיב ידיסב יקאבולסוכ'צה אבצה לש הנחמה לא ,הירדנסכלאל ונעגה רפסמ תועש רובעכו

 .םילייח ןמאל ותילכת רקיעש ,לודג אל הנחמ הז היה

PPDיכצה אבצב םידוהיה םירוחבה ,ונתניחבמ רּומח רבד לפנ םידחא תועובש . 

 ולוק עמשנ הנשה-שאר ברעב AM .ןודנול וידאר ירודישל םיבישקמ ונייה ברע ידמ

 הנשב וכזי יכ םהל לחיאו השמ-תד ינב םילייחה תא ךריב אוה .שנב ר"ד אישנה לש

 םידוהיה םירוחבה ,ונא .םהירוהלו םהיתבל רוזחלו תירבה-תולעב ןוחצנב תוארל האבה
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 ולוק תוניפה תחאמ עמשנ עתפל .הלא םירבד עמשימל דואמ םישגרנ ונייה ,הדיחיבש
 ,רבדל המ לע רבכ ול ןיא ונלש אישנה,, :ילותאק רמוכ היהש ,םיכ'צה םילייחה דחא לש

 םיכ'צה םירוחבהמ קלח ףא !תונוברדכ םירבד "!םהלש הנשה-שאר לעו םידוהיה לע קר

 .ביגהל דציכ ועדי אלו הכובמב ואב םייתימא םיטארקומדכ םיעודי ויהש

 לארשי"ץראל הרבעוה ונתדיחיו םידוה םילייח ידי-לע ונפלחוה םירופכה op יאצומב

 ,ונלביק ,1942 רבמטפסב 2572 ,תועש 24 רובעכ .ןאש-תיב Pow הנחמה לא ונעגהו

 רחאמ ,לארשי-ץראב רקבל ידכ םימי השימח לש השפוח ,הלודג אל םירוחב תצובק

 תצובקב יתרקיב .סיט סרוק םש רובעלו הילגנאל תאצל ונייה םיכירצ רבוטקואב 1-בש

 ףרטצהל יתייה pos הילאש ,היקאבולסוכ'צ לש "ריעצה יבכמה,, תצובק איה ,ביתנב

 םירכמ יתשגפ םש .ביבא-לתבו לאומש-ןגב ,קיראסאמ רפכב יתרקיב .הצרא יתולעב

 ייוואמ ."הצרא תולעל,ו אבצה ןמ קורעל יתטלחה םינושה ידידי ay תוחיש רחאלו םיקיתו

 | .הצרא יתילע ףוס-ףוס ,םינש שולש ץקמ ומשגתה

 ץרופ WM ,דחאכ םיתמהו םייחה ,ונתתיכ ידימלת לכ לש סנכ םויה םייקתנ וליא

 "תדלומה ow בוט וב םוקמה,, וא ,"בוט OW תדלומה וב םוקמ,, :רמול ףידע המ חוכיו

 יתייה סוסיה לכ אללו םירצונה התיכה ירבח םע תחא די השוע יתייה םעפהש קפס ןיא

 ."ול בטיי םש -- תדלומ םדאלש םוקמב,, :יתבר הלהקמב םתא הנוע
 ימלת םהרבא ר''ד ןועבט-תירק
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 ציוושואמ בתכמו הרושב

 דוע םע תיבב ונבשי .1944 תנש לש תיחרזאה הנשה שארו דלומה גח ןיב םימיב הז היה

 ףכית ונוניבה .הבר תושגרתהב wbx וצרפש ,ןיילק יפָאטשו ץראווש יראה ,םידידי המכ

 לש ונב !ץיוושואמ בתכמ לבקתנ ;םהיפב היה ליגר"יתלב רופיס םנמאו .והשמ הרקש
 ,רגרבדלוג הבהזמ בתכמ איבה אוה .ץיוושוא הנחמב רמשו ס"ס תדיחיב היה ןי'צורוס

 בותכ היה בתכמה .קורי דבב ךרוכמ סקנפ םג איבה בתכמה םע דחי .ץראווש יראה לא בותכ

 ןיבה אל יראה .טכיו בד לא תונפל שי ,ןבומ אל והשמ םאש ,הרעה ובו תיקאבולסה הפשב

 -ריינ תסיפ וניליג ,סקנפה לש הכירכה תאו הפטעמה תא ונששימשכ ךא .הרעהה רשפ תא

 בתכמה ירהו .ןחנעפל היה השקש ,תוריעז הכ ויה תויתואה .תוירבע תויתוא וילעו ישמ

 .םינושארהמ ונואשנ םידחא קר .ונלש םוניהגה ןמ הנעדת אל יאדוובש ,ונא םיעדוי

 ,תמאה לכ תא םכל רפסל ונא םיצור .תוומ הנחמל קר יכ הדובעל אל ונתוא וחקל

 ny ךשמב .הפוריא תוצרא לכמ םידוהי הפ סיאצמנ .ונייח לש הארונה תמאה

 DIAN קר .םידוהי יפלא תוושע OY םיטרופסנארט הליל לכו OV לכ DONA םינש

 תומהבכ OPI ,םיריעצ וליפאו -- תוהמא םגו םידלי ,םינקז .הנחמל םיאב םהמ

 םילודג ךכ-לכ םירוסיב OND םה OV .הטיחשה תומוקמל רשי םיעסונו ,וטואל

 הו ארונ IN .שאל םיקרוו יח NSP ודועב .הז לע רפסל לוכי שיא ןיאש םיכשוממו

 WN םידבוע ONY םירמ DYN אלכה-הנהמב ONAN ON ,עדוי ימ לבא .תולילה

 הדובעל םיאצוישכ .ונילע םילפנתמ ונירמוש לש םיבלכהו ונתוא םיכמ ,םישובל-יצח

 ביבסמ ,ונירמוש לש תולקמה ןמ IND ונתדובעב איה הנכסה .בושנ ON םסיעדוי אל

 תרזע PN .תולחמ הברה שי הז ינפמו ,םיניכ יאלמ םירכה ,םייולב םינשי ...הנחמל

 םיתמ .םילהואה ינפל םיתמ תואמו תואמ םיבכוש DY לכב .תופורת ןיאו אפור

 סה .םישנא רבכ ונניא .םולכ םישיגרמ ונניא רבכ .תולחממו בערהמ ,תולקמהמ

 רשפא-יא .הככ םיתמו םייח םיירא יפלא םג יכ ,םידוהי קר אל הז .תויח ונתאמ ושע

 הברה .וקובה דע ADD תוצחמ םהילע םידמועש ,הפ יח NOW םדאל שיגוהל

 ףוסה תא םיאור VN .הטיתשל םיחקול םיאירב םגו .םלועל TAD םימק אלו םילפונ

 .ונמע לש

 הנושאר העידי איה תאז .הגלבהל תורשפא לכ םש ןיא .הככ תומל םיצור אל ונא

 בתכמל החונמ-יאב O INN .הבושת *-- -- ולא ”OO ולבקת סא .םיחלוש ונאש

 קזחל קר תודחא םילמ קר ונתת ,תישממ AY ונל תתל תלוכי 059 pr on .םכמ

 .ונשפנ

 DIAN םיחאמ םייח ןמיסל םיריעצ תוידוהיו םידוהי םיכתמ הפש הנרוכזת

DAP הנקזחת 

 : ונושלכ

 רוקממ רושיא ונינפל הנה .ונמעל הרק םויא יהשמש ונוניבהו בתכמה ארקמל ונמהדנ

 .ןודנוללו ץייוושל בתכמה קתעה תא ריבעהל גאדש ,טור ןוגא םע ףכית ונרשקתה .ןושאר

 .םלבקל התכז אלש הליבחו דודיע ירבד ונחלש הבהזל םג .ורכש לע אב ןי'צורוס

VWI” טחאי רשנ-תעבג 

 .הרורב אל הלמ *
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 לפואמ תוצוצינ

 ומצעבש ,וסיט ר"ד ,תיאמצעה היקאבולס תנידמ אישנש העשב ,1942 תנשב הזו היה

 ירחא ושפיחו וצצורתה םידוהיה .שוריגה ןמ םידמושמ רטופה קוח קקוח ,ןמשח היה

 ."לטעצ TOVA -- תלאוגה הדועתה תא ond קינעהל םינכומ ויהיש ,םירמכ

 ללגב םירוסיא הברה וחדנ ,םתלצהל הדיהיה תורשפאה וז התיה העש התואבו תויה

 רומח שנוע לש םויאב ,טלחומ רוסיא לטוה ךכל ליבקמב טעמכ יכ ON ."'שפנדחוקיפ,,

 ורתיו לקנב אל ner לכב -- "םישדח םייוג תיישעת,,ב קוסעל םירצונ תד"ינהוכ לע

 .הלצהו חוור שפחל וכישמהו םייחל הווקת לש קיז לע םידוהיה

 oy םהל ויה םיבר תודידי-ירשקו םיירחסמ םירשקש ,ינאינארטסמ .מ םיחאה ינש

 ירחא .םלזמ תוסנל םכרדל ואציו הרכריכל םסוס תא ומתר ,הביבסב םיאווחו םיירפכ

 םהמ דחא םירה זאו ,םישאוימו םיצוצר ,םיפייע ורזח רפכל רפכמ העיסנ לש םיימוי

YONI, הדועתה 
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 לעב רמוכ יכרדל הרקהו ינעישוה אנא ! םלוע לש ונוביר : הליפתב קעזו הלעמ יפלכ וידי

 ...יוג ינשעיש ,ישונא בל

 הלא-יא תאז לכב ואצמנ ,מ לש ותליפת תוכזב אקווד ואל ילוא ,ןמז רובעכ

 רוזעל םתונוכנ ידיזלע םג םתודגנתה תא ואטיבו יטסישאפה רטשמל ודגנתהש םירמכ
 .ףסכ עצב דעב דמש"תודועת ואיצוה םירחאו ,םידוהיל

puns חילצה ,םידלי-תבר החפשמ לעב ,הקסלאטיפש בוחרמ .ש םשב mr 
 רוטע ודמועב ,םימיה דחאב .ותיבב הוולשבו החונמב תויחל ךישמהו "ילותאק,, תדועת
 םירמוסמה םהיפגמב הקנילה ישנא ותיבל וסנכנ ,"הרשע-הנומש,, תליפתב ןיליפתו תילט

 ,ןכומ תויהל וילע -וויצו  Tin,העש יצח  oy'ר .םהירחא תכלל ,וילטלטמו ותחפשמ לכ

 אל .ש  TXתופיקתב םידי תועונתב "הנע,, אלא ותליפת תא קיספה אל ,ויתונותשע תא

 ךישמהו "לטעצ"דמש ה תא וסיכמ איצוה ,ותילט תא םירה "!אלו אל !ינא, :הבר
 .הליפתב

 (טדואהנייטש) ונטס רודגיבא הדנק
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 הינשה םלועה-תמחלמב הצבולאכימ תליהק

 .יקאבולסוכ'צה אבצה תרגסמב םיניצקל רפס-תיב רגובכ הצבולאכימל יתעגה 1938 יִאמב 1דב

 ,ריעל ץוחמ היה ןיטקרסקה .הכותמ שיא יתרכה אלו תאזה הרייעב יתייה אל הז ינפל

 רמושה,, תעונת לא רשקה תא יתשפיח ,ןושאר ימיו תותבשב דחוימב ,יאנפה תועשבו

 .תידוהיה הליהקה om לא הכרדו ייריעצה

 ךיילג תחפשמ התיה תיתרבח הניחבמ יתוא הטלקש הנושארה תידוהיה החפשמה

 הזמ וזכרתה NNT הפנע החפשמב .הלוכ הליהקב העודי התיהש יפכ ,"אמא,, השארבו

 תונש ורבעש םיצולחה לש םמא התיה ךיילג אמא .םיינויצו םיידוהי םייתוברת םייח םינש
 ,sown רעונה תעונת לש תיספורטופאה םג התיהו ,הרייעה AMIN תוביבסב הרשכה
 ירוחאמ היתולועפו התדמע ללכבו ,"וציו,, םישנה ןוגריאב םג תובר הלעפ איה ."ריעצה

 יתעונת ךוניח ורבע םלוכש ,םיאושנה הידלי הזב הל ורזע .רתויב תובושח ויה םיעלקה

 .ץראב םויה םייח םבור .תינויצה העונתה ייחב םינשה לכ ךשמב םיליעפ ויהו

 יפל .תידוהיה הליהקה לש םיבחר םיגוחל יתעדוותנ רנסקה-ךיילג תחפשמ תועצמאב

 זוחמ .6,000-כ -- הביבסה םע דחיו ,םידוהי 4,500-כ הצבולאכימב IN YN יתכרעה

 תאזה הרייעב .תיחרזמה היקאבולסב ולדוגב ינשה ידוקיה זוכירה היה הצבולאכימ

 תועונת םגו ,תיתרוסמ-תיתד התיה הבורב הליהקה .רתויב םיססות םיידוהי םייח יתאצמ

 תינויצ הניחבמש ,רמול ןתינ .דואמ םיקזח ויה םימרזה לכמ םיינויצה םינוגריאהו רעונה

 .תובר תאזה הליתהקה המרת

 םיידוהי רפס"יתב להנמו הרומ יתייה -- Naga יתוריש ינפל -- םייחרזאה ייחב

 "ורטסואה תורסיקה ימיב Ty םימייק ויה הלא רפס-יתב .היקאבולסב תונוש תורייעב

 הרייע התואב ףסונ ינייפוא רבד .הזכ רפס-תיבל רכז היה אל הצבולאכימב הנהו .תירגנוה

 ,הפוג היקאבולסוכ'צ ךותבו ,הירטסואבו הינמרגב תויטילופה תויושחרתהה ףרחש ,היה

 וליפא .םכרדכ הצבולאכימב םייחה םהל ומרז -- תינמרגה ןיילנה תגלפמ לש התוליעפ םע

 תאזה תונגאשה .הקעזא תואכ השמיש אל הירטסואמו הינמרגמ םידוהי םיטילפ תעפוה

 הליהקה ישאר לא ךרדה תא יתשפיחו ,חונמ יל mina אל ידוהיה םלועב שחרתמה יפלכ

 .הקומעה יתגאדל יוטיב nnd ידכ ,הינוגריאו

 יכמותמ םייקאבולסה םיינמואלה םיגוחה יולגב ולעפ רידסה יקאבולסוכ'צה אבצב

 םיניצקה ןיב תועדה-יקוליח .תיקאבולס הימונוטוא ןעמל תילותאקה הקנילה תגלפמ

 הקספהל םרג ,12.8.38ב poy זרכּוהש ,טקשה סויגה קרו ,ופירחה םייכ'צהו םייקאבולסה

 םיטדוסה לבחב ,הינמרג תולובגל וחלשנ תויאבצה תודיחיה בור .הלא םיחוכיווב הרצק

 PANN .22.9.38-ה דע ונבשי םשו ,ןזלפ תוביבסל ונרבעוה יתדיחי ov ינא .הירגנוהלו

 .הינמרגל םיטדוסה חופיס לע ןכנימב טלחוה הז םויב יכ ,םלועה לכל עודי הז

 היקאבולסוכ'צב תיטילופה תוחתפתהה .הירי אלל תגסל תוצלאנ ויה אבצה תודיחי

 ,הירגנוה תולובגל ונרבעּוה יתדיחי םע ינא .רתויב תררחסמה הרוצב רדרדיהל הלחה

 .הימונוטואב היקאבולס התכז 6.10.38-ב .בושיברט הרייעל ךומס -- הצבולאכימ תוביבסב

 הקילבופירה תונש 20 לכ ךשמב ךכל הרתחש ,הקנילה תגלפמל ירוטסיה גשיה הז היה

 .הנושארה תיקאבולסוכ'צה
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 תורומחה תואצותה תא םרשב לע רהמ שיגרהל וליחתה היקאבולס"חרזמ ידוהי

 תנשמ לחה תיקאבולסה ותוחרזא תא חיכוהל לגוסמ היה אלש ידוהי לכ .הז הנפימ לש

 .ירגנוהה וא ינלופה לובגל רבעּוהו תמדקומ הרהזא םוש אלל הלילב ותיבמ אצוה ,1

 oy ונמנ אלש תוידוהי תוחפשמ יפלא לבקל תונכומ ויה הירגנוה אלו ןילופ אלש ,רורב

 יפלא .ןברוח ינפל היקאבולס"חרזמ תודהי הדמעּוה ,םירופס םימי TIN ,ךכו .ןהיחרזא

 תולובגה לע רקפה-חטשב םימושגה רבמבונו רבוטקוא ישדוחב ובשי תוידוהי תוחפשמ

 םהל ונתנ אל םירגנוההו םינלופהו mim םלבקל וצר אל םיקאבולסה .גג-תרוק אלל

 .ןורתפ אוצמל תוצצורתה הלחהו ,ורערעתנ םידוהיה לש םיוולשה םהייח .םצראל סנכיהל

 -ראדנא'זה תא הנושארו .שארבו תונוטלשה תא דחשל ידכ תוריהמב ופסאנ םירתכ ינוילימ

 תולובגל תוכומסה תוליהקה .תינמואל חור הלוכ הגופס התיהש ,תיקאבולסה הירמ

 byw בושיברט ריעה תביבסב יתבשב .תושרּוגמה תוחפשמה תא הרזח חירבהל ידכ ונגרוא

 תונוש תודיחי ברקב םידוהי םירזוע יל יתשפיח .תיאמצע הלועפ יתמזי ירגנוהה לובגה

 .היקאבולס ךותל תוידוהי תוחפשמ תרזחהב תולילב ונקסע תועובש ךשמבו אבצה לש

 םייח לצה ןעמל ,האלמ הרכהב תאז ונישע לבא ,תושפנ תנכסב ךורכ היה הז עצבימ
 ןיידעש ,םייכ'צ םייאבצ םידקפמ הלא-יא לע עיפשהל תורשפא םג יל התיה .םיידוהי

 .ונידיב ועייסיש ,הלאה תולובגה לע דקפל וראשנ

 ,םינושה ויגרד לע ,יאבצה דוקיפב .הצבולאכימל יתדיחי םע יתרזחוה 1938 רבמצדב
 ושרד ,םירטוז ויה ללכ-ךרדבש ,םיינמואל-םייקאבולס םיניצק .םייתוהמ םייוניש ולח
 אל -- םמע םחוכ דוע יכ ובשחש ,םייכ'צ םיניצק .םהידיל דוקיפה תרבעהו םתאלעה תא

 אצוממ ויה םילייחה בור .םויל םוימ ףירחהל םהיניב קבאמה לחה ךכו ;םתדמע לע ורתיו

 םבצמ .דואמ החילצה תינרתחה הלועפהו ,הצבולאכימ לש היתוביבסמ וליפא ,יקאבולס

 םמצע תא ושיגרה םידוהיה םילייחהש רורבו ,רתויב חונ היה אל םייכ'צה םיניצקה לש
 .עורג רתוי דוע

 ייח םע רשקה תא קדהלו שדחל יתטלחה .אבצ ינינעל רתוי ןותנ היה אל ישאר

 דבועהו דמולה ידוהיה רעונה לכ אצמיי םימיה ןמ םויבש יתששח יכ ,העונתהו הליהקה

 םיבושח םישנא השולש םע יתדדייתה םדוקה ץיקה ישדוחב רבכ .תיכוניח תרגסמ אלל

 םייחב ליעפו ליכשמ שיא ,קנב להנמ ,גנאל .א הליהקה שאר :םהו ,תידוהיה הליהקה ייחב

 תוחתפתהל עירפה אלו תינויצה העונתה תא דהוא היה ובל רתסב יכ םא .םיירוביצה

 ייח לש יתרוסמה ןויבצה לע רמש ,ודיקפת ףקותב ,ץוח יפלכ -- הרייעב רעונה-תועונת

 .הליהקה

 ינויצ -- םיירוביצה םייחבו ,ועוצקמב ןיד-ךרוע ,ןייטשדלוג רדנסכלא ר"ד היה ינשה

 ןגסל רחבנ ,הצבולאכימב הקזח התיהש ,"ןויצ-ילעופ,, תגלפמב רבחכ .וירבא man לכב

 ov גציי אוה .רתויב הבושח ann הליהקה ייחב ותדמע .תידוהיה הליהקה שאר-בשוי

 תועונת לש ןמויקל גאד דחוימ ןפואבו ,הינווג לכ לע תינויצה העונתה לש םיסרטניאה תא

 ידכ תומיאתמה תויצאוטיסה לכ תא לצנל עדיו ,בר ןורשכב אלימ הז ודיקפת תא .רעונה
 םע וליפא תפתושמ הפש דימת אצמ ישיאה ומסקב .הליהקב םיינויצה םייחה תא םדקל
 תוכאלמבו רחסמב בור יפל היה הקוסיעש ,הצבולאכימ תודהי ANYI םיפירחה וידגנתמ
 ול התיה בר רזעל .ןייטצה הז חטשב םגו ,תונוטלשה ינפל ןעוטכ ול הקוקז AMA ;תונוש



103 

 ris לכל חנתפ היה ןייטשדלוג ריד לש ותיב .העוצקמב ןיד-תכרוע איח םג ,ל"ז ותשא

paונעציבו וננכית דחיו הנכו תיתימא תודידי ןמזה ךשמב המקרנ יניבו ןייטשדלוג ר''ד  

 .תואבה תוינכותה לכ תא

 רגניז התיה תידוהיה הליהקה ייחב בושח דיקפת האלימש תישילשה תוישיאה

 רבכ זא היה רגניז .הצבולאכימ ידוהי לכ ותוא וריכה הז םשב ."י'צאב רגניז,, — שאיתאמ

 .תוזוחא-ילעבו תולודג תורבח לצא הובג גרדב תונובשח תלהנהב קסעו ,היסנפב הרומ

 לודג דובכל הכז Pan .תודהיהדיעדמב לודג ןעדיו תיפוריא תוברת גופס היה הז ידוהי

 ומעל JONI ידוהיכ .דחוימב ליעפ היה אל ינויצה חטשב .עגמב ותא ואבש הלא לכ דצמ

 .םכש תוטהל ודיקפתמש שיגרהו דלונה תא האר ,םיבחר םיקפוא לעב שיאכו

 .םידיגו רוע םורקל ידוהי רפס-תיב תמקהל תינכותה הלחה הלא םישיא תשולש םע

 ותרכהל םג הרדח ידוהי רפס-תיב תמקהב הרכהה .ןינעלו רהמ לועפל ונתעברא pa םכסוה
 רפס-תיב תמקהש רחאמ ,השק התיה המישמה .םידדצה לכמ ואב תועיבתו בחרה להקה לש

 םיילאמרופ םיישקב קר אל הכורכ התיה ,הבוח-ךוניח לש ליגב ,םיידוהי םידלי 500-ל ידוסי

 .תוישעמ תויעבב רקיעב אלא דבלב

 ,םימיאתמ םינבימ הידיב ויה אלו םילודג םיסכנ תלעב התיה אל המצעלשכ הליהקה
 םישל םא םיחוכיו ולחה הל הצוחמו הליהקה תלהנה ךותב .יכוניחה קוחה תושירדל םינועה
 וא ,הרות-דומלת תרגסמב ןכ ינפל םינגרואמ ויה רבכש ,הרות-ידומילב שגדה תא

 .םביתכה הבוח-ךוניח pine ,םיינוליח םידומילב

 שדח הנבימ תמקהל םיעצמא הליהקל ןיאש היה רורב ,תאזה היעבב םיקסועה ,ונל

 ,םוכיס ידיל ונעגה .םיעגיימו םיפירח ויה םיחוכיווה .בר היה אל ונתושרל דמעש ןמזה םגו

 לכשכ תוסוחד תותיכ רשע ןכשל ךרוצ pp הרות-דומלת לש םימייקח םינבימה םתואבש

 םיינוליח םידומילל ידוהי רפס-תיב לש ותמקה םצע לע חוכיווה .דלי 60--45 הנמת התיכ

 ידומילל וא םיינוליח םידומילל הרוכבה ןתמ לע תפסונ הכרעמ הלחה .בויחב םייתסה

 .םיינוליחה םידומילל איה הרוכבהש ,תורורב עבקש ,קוחה ונדיצל דמע תאז הכרעמב .הרות

 ךרוצ היהי תימונוטואה תיקאבולסה הנידמב תיטילופה תוחתפתהה םעש ענכושמ יתייה

 .1.9.39-ב רבכ רפסה-תיב תא חותפל

 המישמל יחוכ לכ תא שידקהל יתטלחה ,תוניצקל דמעומ םידמב לייח דוע יתויהב

 םישיאה תשולש תושארב ,הליהקה תלהנהו .הז םוחתב ןויסנ יל היה .רפס-תיב תמקה לש

 םייאבצ םייקוסיעמ רורחיש יתלביק אבצב .ןוגריאה תא ידבלב ןפואב ידיל הרסמ ,םירכזנה

 תותלדה תא ינפל וחתפ םידקפמה םע םיבוטה םירשקהו תיאבצה יתדמע .הלועפב יתלחתהו

 יב האר ,םקומה רפסה-תיבב הרשימ ow דוע יתספת אל יכ ox .תונוטלשה ידרשמב

 .ידיל ןוגריאה לכ תא תחקל ינממ שרדו ,תבותכה תא הצבולאכימ זוחמב ךוניחה לע חקפמה

 .םכותבש םיידוהיה םידליה לע םייתכלממה רפסה-יתב לכב רקס יתכרע אבצ-ידמב

 םישורדה םייביטארטסינימדאה םינינעה לכב יתקסעו תושורדה תודועתה לכ תא יתזכיר

 ךלהמל שורדה ילאמינימ  דויצ תגשה התיה תפסונ הרומח היעב .רפסה-תיב תמקהל

 םייק היהש קוחה יפל .תויתכלממה תושירדה לע תונעל ךירצש ,ןגרואמ רפס-תיב לש ןיקת

 לטוה ךוניחל דרשמה לעו הקזחאלו דויצל ,הנבימל גואדל הכירצ הליהקה התיה וא

 .יתלשממ רושיא םינועט םירבדה ינש ויה ךכל יא .םירומל תורוכשמה םולשתו חוקיפה
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 בצמל אבוהו ןקותש רחאל ,יתכלממ רפס-תיבמ ןשי טוהיר ונפסא הרירב תילב

 תועיבתל רתוי וא תוחפ ונמאתה הרות-דומלת לש הנבימה תא םג .תעדה לע לבקתמ

 םירומ לגסל גואדל ךרוצ היהו ,לבקתנ רפס-תיב תמקהל הלשממה דצמ רושיאה .תויקוחה

 רשע לע ,ךוניחה דרשמ לש ימשרה ןותעב זרכימ םסרופ קוחל םאתהב .תותיכ רשעל

 רפס-יתבמ םיבר םידוהי םירומ היקאבולסב רבכ וטלפנ הנש התואב .תויונפ תורשימ

 רשא םיחטשב ודמילש םייקאבולס םייחרזא םירומ הסנרפ אלל וראשנ ןכו ,םייתכלממ

 םירומ לש תוינפ 100 Iwan זרכימה רחאל .הירגנוהל ורזחוה ,הניו םכסה יפל ,םייתניב

 םימרוגה תויהל ןויסנהו קתווה םיכירצ ויה קוחה יפל .בר ןויסנו קתו ילעב םיכמסומ

 התיה ,םכותב ינאו ,רפסה-תיב תמקהב וקסעש הלא לכל .םירומה תריחבב םיעבוקה

 רבע ילעבכ םיעודיהו ,בטיה ונל םירכּומ םישנאמ םירומ לגס ביכרהל -- הרורב הרטמ
 .ינויצ

 geg ונגסו רגניז לש ותושארב ךוניח תדעו הרחבנ הליהקה תלהנה תרגסמב
 תרהט לע התיה אל רשא הליהקה תלהנה תא ףקיש ךוניחה תדעו לש בכרהה .ןייטשדלוג
 הדעווה לע עיפשהל םתלוכי בטימכ ושע םייתדה םיגיצנהש רורבו ,םיינויצה םימרזה
 יתרשימו תויה ,הרומ תרשימל יתודמעומ תא יתשגה ינא םג .םהל םיארנה םירומב רוחבל

ANAאבצל יתוסייגתה ינפל יתלעפ הבש יתרייעב יל הרומש . ovה'צובל הרייעה . 
 רפס-תיב תמקהל יצמאמ לכ תא יתשדקה לבא ,הסנרפ אלל יתראשנ אל ישעמ חרואב
 .םירומה לגסב ללכיהל תנמ לע ,הצבולאכימב

 היצאמרופניא יתפסא ,28.8.397-ב ,תוריחבל דע ונתושרל דמע דועש ןמזה ךשמב

 הז לכ .ונל וארנש םידמעומ הרשע לש המישר ונמצעל ונעבק שארמו דמעומ לכ לע

 ךוניחה לע ישארה חקפמה קוחה יפל להינ תוריחבה ay תא .ימשר-יתלב ןפואב היה

 שרד תוריחבה תחיתפ םעש ,קזח הכ היה יב חקפמ ותוא לש ונומא .הצבולאכימ זוחמב

 תויהל הכירצ םידמעומה לע יתעדש שארמ זירכהו ךוניחה תדעוב יתופתתשה תא

 האב וז ותזרכה .םידמעומה ןושארכ רחבא ינא יכ ,ול רורב היהש ,ינש רבד .תעבוקה

 ןיאו .םינוא-ירסוחמכ םמצע ושיגרה םהו ,ךוניחה תדעווב ידגנתמ ישאר לע המולהמכ

 ,14.8.39-ב ,םייתניב יכ ,יקאבולסה ינמואלה קוחה ופקותב היה רבכ םהה םימיבש ,חוכשל
 התגהנהב ,תיאמצע תיקאבולס הנידמ המקוהו תיקאבולסוכ'צה הקילבופירה הררופתה

 לכ יפל התיה אל םא םג ,חקפמה לש וז הזרכה .תינמואלה הקנילה תגלפמ לש תידבלה

 .תילרוגו תעבוק התיה ,הקוחה יפיעס

 םידמעומ העבש דוע ונעצהו תונמדזהה תא ונלצינ ,ךוניחה תדעווב םינויצה ,ונחנא

 לע יתצלמה תא שארמ לביק חקפמהו זרוזמ בצקב ולהנתה תוריחבה .שארמ םימכסומ

 שקיבו ונתא תוצעייתהל הרצק הקספה שרד ךוניחה תדעווב יתדה גלפה .םידמעומה

 יתשא םג םירומה לגסל הרחבנ ךכו .ותצלמה יפל םיפסונ םידמעומ ינש תוחפל ריבעהל

 רגובמה יתייה ינא .םוקמה תדילי תפסונ הרבח דועו ,םייתדה תגיצנ התיהש ,םירמ

 .הרובחב

 ,דלפנירג .ו ,ןוארב ירפ ,שטיוד ויצל ,ןייטשנרוב ןימינב : םםירחבנה NOV הלאו

 םירמ ,רדפואפ רתסא ,(שטיוד) רשיפ הניגר ,(ןוארב) טור יזיג :תורומה ;ץיבולומס

 .ץיבוקשומ םירמו (ןייטשנרוב) ןאמדירפ
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 םוקמב וב רוחבל שרד חקפמהשכ ואישל עיגהו הבר תוחיתמב רבע תוריחבה םוי

 גלפה .התוא עיצה םגו שארמ ןבומ רבד יתודמעומ התיה וליבשב .רפסה-תיב להנמב םג

 ,התיה הרשפה .תיפוס הריחבמ גייתסה קר אלא ,ותעצהל דגנתהל לוכי היה אל יתדה

 םירומה תא ונפסא םימי השולש ךות .תחא maw לש הפוקתל רפסה-תיב להנמל יתרחבנש

 הלוהמ ON ,הבר התיה החמשה .רפסה-תיב תא ונחתפ 1939 רבמטפסב 172( םירחבנה

 םהיתוסייג .ןילופ לע המחלמ םיצאנה-םינמרגה ידי-לע הזרכוה םוי ותואב יכ ,בר רעצב

 ,ונצלאנ ונאו יקאבולסה אבצל סייוג םירומהמ קלח .רוזיאה לכו הצבולאכימ ךרד וענ

op an oyתמחלמ התיה ,עודיכ .רפסה"תיב ירעש תא רוגסל ,ןושארה םידומילה  

 .רפסמ תועובש ירחא םירידס םידומילל רזח רפסה-תיבו anya הרצק php דגנ םיצאנה

 דוביעל ,תימינפ תונגראתהל ,יונפה םירומה bao oy ,ונלצינ תאזה הגופהה תא

 לגס לכש ,ררבתה .תיפוניחה anise לש תקיודמ הרהבהו םידומילה תינכות לש קיודמ

 .ילאמשה םרזל וליפא ךייתשה ובורו ,רחא וא הז םרזל ,תינויצ העונתל ךייש היה םירומה

 חורב וליפאו תונויצה חורב םידליה תא ךנחל הנושאר הרטמכ ונעבק ונמצע pads וניניב

 ."ריעצה רמושה,, תעונתל יתוכייתשה תא יתרתסה אל םלועל ינא .תמדקתמ תיצולח

 "ץולחה,, תרגסמב יתלעפ םירגובמה pay םוקמב ירמושה ןקה oy רישי עגמ יתמייק

 TIVE שארב .רתויב תוקזח רעונ-תועונת הצבולאכימב ויה וז הנשב רבכ ."ןויצ-ילעופ,וו

 תדוגא יריעצ,, ,"אביקע ינב,, הירחא ,םיכינח תואמ המכ oy "ריעצה רמושה,, תעונת

owר"תיבו . 

 תוכייתשהל םעפ ףא ונערפה אל ,הקזחה יתעפשה תחת דמע םירומה רבח לכ יכ םא

 םיסחי ונמייקו ינמלטנ'ג םכסה וניניב םייק היה .ןהב םירבח ויהש תועונתל ונלש םיכינחה

 ,הנושארה םידומילה תנשב .רעונה תועונת ישאר לכ oy ,םייתודידי ףאו םיירבח ,םיניקת

 םג ונממ ונלביקו ,יקאבולסה ךוניחה דרשמ לש תיפסכ הכימתמ ונינהנ ,9

 .האלמ תרוכשמ

 תמקה לש יבויחה דצה שגרומ היה םידומילה תנש לש םינושארה םישדוחב רבכ

 םינותנ ויה םהלש הקעומהו דחפהמ טאל-טאל וררחתשה םידליה .יאמצע ידוהי רפס-תיב

 םיגשיההו תוטעומ ויה תויורדעיהה .םידומילל החמשב ואבו םייתכלממה רפסה-יתבב

 ינומה ןיבל םירומה ןיב קודה רשק רצוג .שדוחב שדוח ידמ ורפתשהו וכלה םידומילב

 הארוהה תדובעל ורסמתה ,דחאכ םלוכ ,םירומה .שממ תועיתפמ ויה תואצותהו םירוהה

 pi תוציחמה ox ולפנ .ינשה םתיבל ךפה רפסה-תיבו םידליה בל תא ושכר ,ךוניחהו

 םינבימה לעו ןוגריאה לע הטילשה יכ םא .הרות-דומלתב םידומילהו םיינוליחה םידומילה

 םיצורה םידליל הרותה-ידומיל ךשמה תא רשפאל ידכ םיצמאמה לכ ונישע ,ונידיב התיה

 סופתנ ונאש דחפב םג ילואו ,דשחב ונילא וסחייתה הלחתהבש ,הרות-דומלת ירומ .ךכב

 ,וליאכ ,זרכוה .וניניב ידומילהו יכוניחה חטשב הריתס ןיאש רהמ שיח וניבה ,םמוקמ תא

 תא םג קפסל לק היה אל .תידדה הנבהל ןמזה תצורמב הכפהנ רשא ,קשנ-תתיבש לע

 םינבימה .םידרחה םיגוחה דצמ םידומילה חטשב ואבש תועיבתה תא םגו קוחה תושירד

 ולהנתה םידומילה .םקופיס לע ואב םידדצה לכש ךכ ונגראתה ונא ךא ,םיקיפסמ ויה אל

 ךות ,ברעב תורחואמה תועשה דעו םויה לש רתויב תומדקומה תועשהמ תותיכה ןתואב

 ןיבו םיכינחהו םירומה PA תידדהה הנבהה .תורמשמ שולש דע םיתשב ,אלמ בוליש
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 לגס .אובל ורחא אל םיגשיההו ,רתויב הירופ תידומיל הריווא הרצי םירוההו םירומה

 םייחה חותיפל םג םוקמו ןמז אצמ אלא ,רוהטה םידומילה חטש תא קר אל הסיכ םירומה

 .הכאלמו רויצ יגוח ,םידוקיר ,טרופס ,םיילאקיסומה

 -תיב ילתוכל תידוהיה חורה תא סינכהל ונלדתשה ,תינויצה העונתה ירבח ונתויהב

 גח תא גוחל וננוכתה ךכו ,תינויצ חורב םיידוהיה םיגחל יוטיב תתל וננכית שארמ .רפסה

 תא ונגריא .םידימלתה דצמ אלמ ףותיש ךות םירומה לכ דצמ עקשוה בר ץמאמ .הכונחה

 רתויב הפירח תודגנתהב וגלקתנ ןורחאה עגרב ךא ,ונל המיאתמהו העודיה חורב הגיגחה

 םידרחה םיגוחהו ימואלה ןויבצה לע רתוול םינכומ ונייה אל ונא .םידרחה םיגוחה דצמ

 לש העפוהה םא יכ ,הגיגחה ןכות אל היה תקולחמה עלס .גחה תלשכהב ונילע ומייא

 ,ןיעד תיארמל הרשפל ונמכסה ,תונברה דצמ ונילע םרחב םויאו חוכיו ירחא .דחי תונבו םינב

 הכימתב ,ןנכותמכ תינכתה תא ונעציב השעמל .תונבו םינב ןיב תפתושמה העפוהב דירפהל

 .תרעושמ-יתלב התיה החלצהה .ךוניחה תדעו שאר-בשויו הליהקה שאר"בשוי לש האלמ

 הגיגחה תחיתפ םע ובנגתה ,גחה ברעב עיפוהל אל ץחל םהילע לעפוהש ,םידימלתה םג

 התיה ןושארה ברעב תובהלתהה .םירומה םע םהלש תויראדילוסה תא וניגפה ךכו המבל

 ייחב הנושארה חרקה-תריבש התיה וז .תרחמל םג העפוהה לע רוזחל ונצלאנש ,הלודג הכ

 .תאז ןיעמ תולועפל הליגר התיה אל הכ דעש ,הליהקה

 םיצורמ ויה אלש ,הליהקה יגוח .תובר תויומיענ-יא תישיא יל המרג הכונחה תביסמ

pnרפסה-תיבב ךוניחה , wenיתלשממה ךוניחה דרשמב אקוודו ,ינלישכהל ךרד . 

 ,תיטסינומוקה הגלפמל ךייתשמ ינאש הנעטב ,ידגנ ךוניחה-רשל וחלשנ םיקרבמ תורשע

 אב הצבולאכימ זוחממ ךוניחה לע חקפמה ךא .תאז יתעפשהל ןותנ רפסה"תיב לכשו

 ,ולא ןוגכ תוערפהמ ונעתרנ אל .ךישמהל ידי תא קזיחו תומשאהה תא החד ,יתרזעל

 לכב ונתוליעפ תא ונרבגהו ,ונילע תלטומה המישמה תא ץרמה אולמב אלמל ונכשמה

 .תפסונ החלצהבו תולק רתיב העצוב םירופה תגיגח .םיחטשה

 ופדר םיידוהי-יטנא םיקוח .םידוהיה תערל התיה היקאבולסב תיטילופה תוחתפתהה

 תועוצקמב קוסיעה םידוהיה לע רסאנ הגרדהב ,הלכלכה ייחב תולבגה ואב ,הז תא הזו

 .םינוש תודסוממו תוילכלכ תורבחמ ,םיקנבמ ,תויתלשממ תורשיממ ורטופ םידוהי ,םימיוסמ

 קוחה .םירישע םידוהי םירכיאו ,םידוהי תוזוחא-ילעב םייוצמ ויה הצבולאכימ זוחמב

 .םידוהי-אל םיבשותל הרסמנ המדאה רתיו םירקא תורשע המכל עקרקה תשיכר תא ליבגה

 לכ .(םירוטאזירא) םיירא םיפתוש לבקל ץחל לעפוה הכאלמ"יתב לע םגו רחסמזיתב לע

 וחילצה םידדוב קר .םתסנרפ רוקממ תוחפשמ תואמ לושינל תררחסמ תוריהמב איבה הז

 .םקסעמ םידוהיה תא ואיצוה ןמזה תצורמבש ,םימודמ (םירוטאזירא) םיפתוש םהל אוצמל

 ןנוכתהל ונילע האבה םידומילה תנש תארקלש ונעדיו תאז תוחתפתהל םירע ונייה ונא

 .היה ךכו .200-ל עיגי םרפסמש ,ךשמהה תותיכמ םידימלת לש ףסונ לג טולקל

nyםות  nawרפסה"יתבמ םידוהיה םידימלתה לכ וקרזנ 1940-1939 םידומילה  

 דע ,הריהמ הכ התיה תוחתפתהה .םידוהיה םירומה םג ורטופ דחי םתא .םיינוכיתה

 1-ב .םירומה תא םגו םיפסונה םידימלתה תא םג טולקל ךרד ונשפיח םידומילה שפוחבש

 ליג דע םידימלת ונטלק .13-ל 10-מ ונרפס"תיבב תותיכה רפסמ לדג 1940 רבמטפסל

 .ראקסוא ינלפמזו םיובסקוב APN ,רשיפ ר"ד :םהו םיפסונ םירומ השולש ונלביקו 6
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 לפנ ךכו ,תורוכשמה תא ונל םלשל הלשממה הקיספה השדחה םידומילח maw םע

 .םמצע םירומה לע -- רמול רשפאו הליהקה לע בחרומה רפסה-תיב תקזחה לש לטנה לכ

 לש ותימאל ךא ,רפסה-תיב תקזחהל תידוהיה היסולכואה לכ לע םיסימ הליטה הליהקה

 םיקוסע ויה םירומה .הז לועמ טמתשה קלחו םיסימ םלשל לגוסמ היה אל לודג קלח ,רבד

 תשובב ונאצי דחא ידוהי תיבמ אלו ,םיסימ יבוגל םג וכפה אלא ,הארוהו ךוניחב קר אל

 תא הפיר אל הז רבד ךא ,םירומה לש םתסנרפ רוקמ םג רערעתנ ךכמ האצותכ .םינפ

 ידיל איבה ןהיתוסנרפמ תוידוהי תוחפשמ לש ינומה לושינ .דועייב ךישמהל וניצמאמ

 םילשהל ונלוכי אל .םיאתמ שובל אללו ןוזמ אלל רפסה-תיבל עיפוהל ולחה םידליהש ךכ

 ,היקאבולסב הלאה םימיב דוע לעפש ,טניו'גה תרזעבו הליהקה תלהנה םע דחיו הזכ בצמ םע

 תוחורא יתש -- וניכינחל תילאמינימ הנוזת חיטבהל ידכ ירוביצ לכוא-רדחו חבטמ ונחתפ
 םיאלקחה ןיב םיכרצימ ונפסא ,וללה תוחוראה לושיבל םירוה ונגריא .קקזנ לכל תומח
 ףסכב תיבגמ ונגריא .ונגאד שובלל םג .ונייח תא ונכשמהו הביבסב ורתונש םידוהיה
 תאז לכ .םיבערו םיפחי ויהי אל םידליהש ,ךכל ונגאדו םיילענו םידגב ונפסא ,תורוחסבו
 דוע ובבותסה תובוחרב .ללכו ללכ לק היה אל ונבצמ .תיכוניחה הדובעל ץוחמ ונישע
 גואדל ךרוצ היהו םידומילה ךשמהב םעט ואר אלש ,18--17 ליגב תונבו םינב תורשע
 .םקוסיעל םג

 DNS INN שופיחבו ,תועונתה ידי-לע ךרדומ היה הצבולאכימב ידוהיה רעונה

 לכ .ןלדוג אישל תועונתה לכ ועיגה 1941 תנשב .תומייקה תועונתה תחאל ףרטצה

 ויה אלא ,יגולואידיא ךוניחב קפתסהל ולכי אל ,"ריעצה רמושה,, ןשארבו ,תועונתה

 ,הליהקה oy ףתושמב ונגרוא ךכ .רעונה לש האלמ וא תיקלח הקוסעתל גואדל תוכירצ

 .הריפתו ,תוברברש ,תורגסמ ,תורגנל םיסרוק -- תינויצה העונתה םעו טניו'גה םע

 .הכרבל התיה םתוליעפו ,תועונתה לכמ תורענו םירענ תורשע וזכור הלאה םיסרוקב

 םיבורקו םיינויע םידומילמ ונהנ אלא ,ומצעלשכ עוצקמה תא קר אל ודמל ולא םיסרוקב

 רתויב הקזחה העונתה התיה יתרכזהש יפכ .םקלח תא ונירומ ונתנ הז חטשב םג .עוצקמל

 any השרד 1941 naw ךא .םיננוחמ םיכירדמ רפסמו רישע רבע תלעב ,"ריעצה רמושה,

 הרשכהה תוגולפ .היקאבולס cama תונוש הרשכה תוגולפל וחלשנ תועונתה ירגוב .הזמ

 .הטילק תורשפא רסוחמ התיבה ןהמ ורזחוה תונבו םינבש הרק תחא אלו ,תואלמ ויה

 "ךיעצה רמושה,, ןק .ונימב דחוימ mow בייח וז הנשב העונתה הנותנ התיה וב בצמה

 תא העונתה יכינח ינפל וגיצה 1940 תנשב םידומילה תליחת םע .וב הכז הצבולאכימב

 תדרויה בהז-תירולב ay ףקשוממ ,הובג ,הזר ,ריעצ רוחב .טור PAN ,שדחה םכירדמ

 החיש לבא ,ןכ ינפל ויתרכה אל .ויתפש לע ךוסנ ידימת ךויחו ,תצק ףופכ ;וחצמ לע

 לכ לע עיפשהש ישיא DOP וב היה .תיתימא תודידי ירשק ותא רושקל הקיפסה ותא הרצק

 ;גישהל לוכי אוה המו ץפח אוה המב עדי יכ ,החוטב התיה ותעפוה .עגמב ומע אבש דחא

 היצנגילטניאל תודות הז לכ -- הרשיו הנכ ךא ,תיטאמולפיד טעמכ ,הריהז םישנאל ותשיג

 ,םלקדל ,קחשל עדי אוה .םחו הפי היה ולוק .םהב ןחינש םיבורמה תונורשכהו ההובגה

 .תודהיה יעדמב אצמתה דחוימ ןפואבו הבחר הלכשה לעב היה .רגובמהו רענה שפנל ןיבהו

 תמחמ ,רפסה-תיבב אל שכר ותלכשה תא .םיריש רביחו תוזחמ בתכ ,תירבעה הפשב טלש

 םימדקתמ םישנא ויה ומאו ויבא .וירוה תיבב הלועמ ךוניח לביק אוה .תפפורה ותואירב
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 תעונת םע עגמב אבו ןוכית רפס-תיבב תורגב תוניחבל ןנוכתה 17 ליגב .םינבר תחפשממ

 דחאל השענ ןכמ-רחאל רפסמ םישדוחו הילא ףרטצה WRI הרייעב "ריעצה רמושה,,

 יריעצה רמושה,, ןקל ךירדמכ חלשנו וידומיל תא קיספה העונתה תטלחה יפל .היגיהנממ

 רעונל הגאד ,רתויב בחר סיסב לע ירמוש ןק ןוגריא היה ןוגא לש ודיקפת ,הצבולאכימב

 .הדובעלו םידומילל ידוהי

 ;וילגרל תחתמ עקרקה תא םואתפ TDN ,תוריזגהו שדחה רטשמהמ םהדנש ,רעונה

 קוקז היה רעונה .הצבולאכימ תודהי לש תובכשה לכמ תורענו םירענ תואמב הפ רבודמו

 .ןוגא לש ותוישיאב ואצמ תאזו ,ול רוזעיש ,קזח שיאל

 ,םירשכומ םידימלתמ תבכרומ התיה איה .תברועמ התיה ונרפס-תיבב ההובגה התיכה

 תועוצקמל ץוחמ .בר עדי טולקל םילגוסמ ויהו םיינוכיתה םהידומילב ךישמהל וצרש

 הפשהו תידוהיה הירוטסיהה לש יתטיש דומיל םג בלשל ןוכנל ונאצמ ,םהירוממ ודמלש

 ולאה תועוצקמה דומיל תא ומצע לע לביק אוה .ונתרזעל ןוגא אב תאז הרטמל .תירבעה

 ידיל התיכה תא איבה םישדוח רפסמ ירחא .םידבוכמ םיגשיהל רצק ןמז קרפ ךות עיגהו

 .היקפוא הביחרה תודהיה דומילבו ,תירבעב תישפוח החיש חחושל תלגוסמ התיהש ,ךכ

parריעצה רמושה,,ל םלוכ ופרטצה םידדובל טרפו האולמב וז התיכ שוכרל חילצה '. 

 ןוגאל .ירבד תקדצ לע דיעהל םילוכיו ץראב הלאה םידימלתהמ קלח םייח ונתחמשל

 ויתונוכתל תודות ,םייגולואידיאה ויביריל םגו םירגובמל םג הנימב תדחוימ השיג התיה

 .הפ-לעב ך"נתה לכ תא טעמכ עדי אוה .תודהיה יעדמב הברה ותואצמתהלו תוישיאה

 ישיאה ומסק .ןפקות אל םלועל ךא םיחוכיווב השקונ תויהל עדי .םישוריפב אצמתה

 לדביי ,דלפנירג םייח ,וידגנתממ דחא ךיא רכזנ ינא .עגמב ומע ואבש הלא לכ לע עיפשה

 חחושל תורשפא שפיזוו ותא דדייתה ,"לארשי תדוגא,, לש רעונה תעונת שאר היהש ,םייחל

 .תירבע דימת וחחוש םהינש .תימיטפואה ותדמעמ דודיע ףואשל ידכ ,יאנפה תועשב ומע

 ,ירוהלו יתחפשמ ינבל םג היה הזכ .חא םג אלא ,דידיו רבח קר אל ןוגא היה תישיא יל

 תיבהמ םיימוי-םויל pax לש ורדעיה יכ השגרה יל AMA םעפ אל .ונתיבב רוגל רבעשכ

 ךכו ,תוירבה לכ לעו ונילע בבחתנ ךכ .ירדעיה רשאמ הלודג רתוי הברה הגאדל םרוג

 .םויה דע ינורכזב יח אוה

 רפסה-תיב opp לע ימוי-םויה קבאמה .השק רתויו רתוי בצמה השענ 1941 naw ףוסב

 םידמוע ונחנאש השיגרה תידוהיה היסולכואה לכ .םהיתותוא תא ונתנ הסנרפל הגאדהו

 ,הנושארה ריעה התיה הצבולאכימ .רחמה איבי המ עדי אל שיאו תוילרוג תויושחרתה ינפב

 םישדוח .תילאמשה םעורַז לע בוהצ ספ תאשל הלעמו שש ליגמ םידוהיה לכ וביוח הבש

 לע בוהצ דוד-ןגמ תאשל םידוהיה תא בייחש ,הלוכ הנידמב קוח אצוה ןכמ רחאל םיבר

 .הזחה

 הניחבמ םיבושחכ .ורכוהש םישנא קרו םתעונתב םידוהיה תא ליבגהל ואב הלא םיקוח

 תודות .בוהצ דוד-ןגמ דונעל הבוחה ןמ וררחוש ,לוכיבכ הלשממ-ידיקפ וא ,תילכלכ

 ולביק אל יכ םא) "םייתלשממ םידיקפ,,כ םירומה ובשחנ ךוניחה לע חקפמה םע ירשקל

 תורייעה ןיב םירשק שמשל -- תפסונ המישמ ונילע הלטוה .ןוגא םג םכותבו (תרוכשמ

 .הבאלסיטארבב ידוהיה זכרמה ןיבו

 תועש .הרוזנצל ויה םינותנ ןופלטהו הקרבמה ,ראודה יכ ,הבר תובישח ךכל התיה
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 תחירזמ קר (הכרדמה לע אל) םהב ךלהתהל היה רתומו םידוהיל ולבגוה תובוחרב העונתה

 -רופניא אלל ונראשנ .וידארה יטלקמ םג וחקלנ ךרעה ירבד רתי ןיב .התעיקש דעו שמשה

 ,המחלמה יכ ,חוכשל ןיא .ללכב םלועהו הנידמה ייחב ,םידוהיה ייחב השענה לע היצאמ

 םינמרגה תלפממ דודיע ףואשל ןוצרהו המוציעב רבכ התיה ,הינשה םלועה"תמחלמ
 ,תסנכה-תיב רצחב הליפתה ןמזב ושענ היצאמרופניא יפוליח .דואמ בר היה תותיזחב

 -תיבל יתכלה אלו יתד יתייה אל יכ םא .ףסאתהל םידוהיל היה רתומ ובש דיחיה םוקמה

 .ילש יוגה ןכשה ןמ ינזא ומב יתעמשש ,תועידי רוסמל םשל יתכלה ,ללפתהל תסנכה

 עומשל יל ורשפיאו ,דיתעה לע הארנכ ובשח לבא ,הקנילה תגלפמ ירבח ויה ותשאו אוה

 םג ךכ-רחאו וניתוריד ןיב הדירפהש תלדה ךרד םדוק ,הבקסוממו ןודנולמ תושדח

 .תדחפנה תידוהיה היסולכואה ליבשב דואמ בושח היה היצאמרופניא לש הז רוקמ .םרדחב

 תובוחרב דחוימ ןפואב ושענש ,זוקינו יוקינ תודובעל םירבג וסיוג 1942-1941 ףרוחב
 .םידוהיה תא ליפשהל ידכ ,הצבולאכימ לש םיישארה

 ונלוכ .תקדהתמו תכלוה קנחה תבינעש ריוואב רבכ שגרוה 1942 תנש תליחתב

 ונילא וננתסהש תועידי ךותמ .םלועלו ונל עודי היה אלש רבד שחרתהל דמועש ,ונשגרה

 וליאכ םינהנ םה לבא ,תואטיגב תידוהיה היסולכואה תא םיזכרמ םשש ,ונעמש ןילופמ

 םא ,היקאבולס יבחרב עודי היה אל ,הלמה ןבומ אולמב ,וטיג גשומה .םייאמצע םייחמ

 תורידל רובעלו ישארה בוחרב םהיתוריד תא בוזעל םידוהיה וצלאנ הצבולאכימב םג יכ

 בוזעל .תורשפא אלל ,ןורתפו אצומ אלל דימתמ דחפב ונייה .םיידדצ תובוחרב תועונצ

 היה -- הירגנוהב ,םורדמו ,םינמרגה ידיז-לע השובכה ןילופב ,ןופצמ יכ ; הנידמה תא
 .םידוהיל רתויב דהוא אל ןוטלשה

 הפיאשה ללגב רקיעב ,ךרוצה יד ולצונ אל 1941 תנשב הירגנוהל רובעל תויורשפאה

 וליפאו ,ירשפא הזש ןמז לכ החפשמה ינב ןיב רשקה לע רומשל תיסופיטה תידוהיה
 םידחוימ םיצמאמ הירגנוהב וניחא ושע אל ,ינש דצמ .רתויב םיעורגה םיילכלכה םיאנתב

 — בוטה הרקמבו ,רסאמ היה וחילצהש הלא לש םלרוגו ,תולובגה יבנוג תטילקב רוזעל

 ךרדה תא ןקלחב ואצמ רעונה תועונת קר .הירגנוה יבחרב םיריסא תונחמב ךרפ"תדובע

 ךכ ידי-לעו ,םיפיוזמ תוריינב םתוא דייצלו ,הירגנוהל ןהירבחמ yop pon ריבעהל |

 תנשכ העודי התיה 1941 תנש .העונתה ייחב תורעתהל םגו םייקתהל םהל רשפאל

 .היקאבולסמ םירבח תטילק ידידלע הירגנוהב תוידוהי רעונ תועונתב הקזח תוררועתה

 ברחשכ ,רחואמ יד ,ונרעצלו החרבהב ליעפ קלח החקל ,לובגל הבורק התויהב ,הצבולאכימ

 .ונישאר לעמ היולת רבכ התיה סלקומאד

 הדובע-תונחמל ןהינב תא חולשל תוידוהיה תוחפשמה דצמ היטנ םג התיה אל ןכ

 היה אל יכ ,הבאלסיטארבב ידוהיה זכרמה ידי-לע ולהונו ונגרואש ,הנהיוו דרס ,יקאבונב

 םידוהי תואמ לש ןוּוכמה זוכירה ינפמ ששח היהו ,ידוהיה זכרמה תולועפ לכב בר ןומא

 היקאבולס תודהי לש האושה ימיב הדובעה-תונחמש ,ררבתה ףוסבל .ולא הדובע"תונחמב

 תוגחמ תשולש ופרטצה ,עודיכ .הדמשהה תונחמל ןהמ אצי ןטק קלח קרו םמצע תא וקידצה

 םיצאנה Tal המחלמב ריהזמ AT ומשרו 29.8.44-ב תיקאבולסה תוממוקתהל הדובעה

 .תוידוהי תויאבצ תודיחי לש תרגסמב

 .הבר תוחיתמב הצבולאכימ תודהי לע ורבע 1942 תנש לש םינושארה םישדוחה
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 המ עדי אל שיאו ,םייטרפ תורוקממו ידוהיה זכרמה ןמ ועיגה תורתוסו תובר תועידי

 הסנרפל ,תוחיתמב םידוהיה תייסולכוא תא קיזחהל ,הרורב התיה םינמרגה תטיש .םוי דלי

 בר חוכב ,ימואתפ ןפואב םולהל ךכ-רחאו ,הייחל הגאד ךות וליפא ,תודורו תוחטבהב

 חוקיפ תחת הלש עוציבה תועורזו הלוכ הלשממה הדמע היקאבולסב .הבורמ תונקיידבו

 .קזח ינמרג

 לכ תא ודימעהו גרבנרינ יקוח רושיאב םינמרגה תא םיקאבולסה ומידקה הרקמב אל

 ישילשה ךיירל םתונמאנ תא חיכוהל וצר םיכרד ינימ לכב .םינמרגה תושרל ןונגנמה

 ,ימואתפ חרואב ,םיתבהמ ואיצוה 1942 סראמבש הרק ךכ .םינמרגה לע םתוירזכאב ורבעו

 .היקאבולס זכרמב הדובעל ןזכרל הלתמאב ,תובכרב ןתוא וליבוהו תוקוורה תונבה תא

 דוע וז הילשא וסנריפ תונבהמ ועיגהש םיבתכמהו ,ןוכנ תויהל לוכי הזש ,הילשאב ונייח

 תינטש תוחקיפב .16 ליגל לעמ םינבה לש םרות אב 1942 לירפאב .םיבר םישדוח ךשמב

 םשור רוציל תנמ לע ,םהילכ תא עוצקמ-ילעבלו ,םינוש הדובעדילכ תחקל תוארוה ונתנ

 םיחולשמה ינשב .זא םג הלעפ תידוהיה הילשאה .הדובע יכרצל זוכיר איה םתרטמש

 ןמזה עיגהש ונשגרה ,העונתה ירבח ,ונא .רעונה בטימ תא ונדביא וללה םינושארה

 לע םימויאה יכ ,הברה רזע אל הז ךא ,הדמשהל ךלי אלש רעונה ןיב הרבסה תלועפל

 ,םהלש תא wy תבה וא ןבה תובצייתה"יא לש הרקמב רטשמה דצמ הלוכ החפשמה

 קר .םירתתסמה תבה וא ןבה תא תונוטלשל רוסמל םירוהה וטילחה דחא הרקמב אלו

 חורבל תוסנל בוט ןורתפכו ,בצייתהל אל םירוהו םינב ענכשל ונחלצה םידדוב םירקמב

 םיבר םירקמבו ,ןולשכב המייתסנ תננכותמ אלו תנגרואמ-אל החירבש רורב .הירגנוהל

 .ולגוהו תונוטלשל ורסמנ ,םינבה וספתנ

 תינומהה היצאטרופדב םגו םיידוהי-יטנאה םיקוחב שארב דעצ הצבולאכימ זוחמ

 ישארה בוחרל הצבולאכימל וסנכנ ,(ליגרכ) תבשב 1942 יאמב 4-ב .םידוהיה לש

 םידמב םישובל ,(םינמרגה לצא ס"סל הליבקמה) "הדראג הבוקנילה,, ישנא םיסובוטואב

 הלילבו תואיציה לכ תא ורגס .הלוכ ריעה תא ופיצהו םיהובג םייפגמ םילוענו םירוחש

 תובוחר רוהיטב ,הקנילה תגלפמ לש םיימוקמ םירבחו הירמראדנא'זה תרזעב ,וליחתה

 ךרא הזה ינומהה שוריגה .תבכרה ןוויכל ןהילטלטמ לע תומלש תוחפשמ תאצוהו םימלש

 דחא לכ .תושעל המ עדי אל שיאש דע ,בר הכ היה םלהה .תוליל השולשו םימי השולש

 הבור תא ואיצוה םימי השולש םתוא ךשמב .םיניילתה לש םאובל ויתודווזמ םע הכיח

 ירחא קר .תיבה חתפב וניכיח יתחפשמו ינא םג .היתוביבסו הצבולאכיממ היסולכואה לש

 רפסמ דוע לעו יתחפשמ לעו ילע רמש ךוניחה לע ישאר חקפמ ותואש ,יל עדונ הז

 ךרואל ותחפשמ תאו ידורב ןקזה ןיידה תא וליבוה ךיא םלועל חכשא אל .םירומ תוחפשמ

 ודביאו תופרוט תויחכ ולגתנ ; המויא תוירזכאב תאז ושע .וב וגהנ ךיאו ישארה בוחרה

 .שונא-םלצ לכ

 םירומהמ PON .התחפשמ :םע רדפואפ רתסא הרומה םג ונתאמ החקלנ שוריג ותואב

 רפסמ םימי ירחא ונרזוחב קר ונספת הידגארטה לדוג תא .םייחב וראשנ ורתתסהש

 700 לכמ .םידדוב םידימלת קר ובצייתה התיכו התיכ לכבו םיקיר ויה םילספסהשכ

 ונל התיה אל .ןוסאה לדוג תא הנמאנ ףקיש הז רפסמ .100-כ ונל וראשנ ונידימלת

 בוחרבו תיבב םידליה תייהש .ונביבסמ םידליה תא זכרלו שדחמ ןגראתהל אלא הרירב
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 רטפ יטאוס הדובע תונחמל ''םירחבנ,,ה

 דחא הרקמ ףא הרק אל .ןגומ חטש ךפה רפסה-תיבש היה לרוגה קוחצו תנכוסמ התיה

 רפסמ תא ונמצמיצ .ותחפשמ תאו ותוא שרגל ידכ רפסה-תיבמ דלי תחקל ואבש ,הז ירחא

 דובעל וקיספה ,םירומל תואושנ ויה הרקמבש ,תורומה .םידימלתה רפסמל םאתהב םירומה

 תונכומ ויה לשמימה ידיבש תומישרה .קוספ"ףוס היה אל Ty הז .ונייחב ונכשמה ךכו

 ךרדב ,םידע ונייה רקובב תבשבו ,ורתתסהש תוחפשמ לע דוצמ םייקתנ תבש-ליל ידמו

 איצוהל רשפא"יא רתויש ונמותל ונבשח .חולשמל תוחפשמ המכ לש win זוכירל ,ללכ

 TIO תא ונקור זאו ,ינשה לגה אב ינויב .הרמ תועט וניעט לבא ,תידוהיה היסולכואהמ

 ונראשנ ינוי שדוחב ינשה לגה ירחא .ןוסאה לדוגל דדמ ןימכ היה ונרפס-תיב .רתוי דוע

 .הרשע-שש ליג דע שולש ליגמ ,דלי םישיש םע

 םלעתה אוה .יתימאה ונרפסמ תא עדי יכ ,ונרקבל דוע אב אל ךוניחה לע חקפמה

 ששואתה הזה םלהה ךותמ .ונכשמה ךכ .םירומה לש ףסונ םוצמיצ שרד אלו ונממ

 ןמ תאצל ,תולודגה תונכסה ףרח ,זעהו רתתסהש הזל תודות םייחב ראשנש ,ןוגא ןושאר

 ,םואתפ רזחשכ .טעמכ םימי עובשל קפואה ןמ םלענ טושפ .ןאל עידוהל ילבמ ריעה

 דוע ורצנתה וליאכו ורתתסהש תונבו םינב לש תומש םע הדיל-תודועת עבש וסיכב ויה

 תא רימה יכ חיכוהל היה לוכיש ידוהי לכ לע שוריג ינפמ ןגה קוחה .1938 תנש ינפל

 .רתתסהל וחילצהש ,העונתה ןמ תונבו םינבל תודעוימ ויה ולא תודועת .וז הנש ינפל ותד

 ,ינלופה לובגה לע חדינ רפכב יבאלסובארפ רמוכמ איבה אוה ולאה דמשה-תודועת תא

 תושפנ יפלא ילואו תואמ הז ירחא ליצה דמש"תודועת לש הז רוקמ יוליג .יגאליו

 ףסכב שוכרל םירחא םידוהיל הפיחד הנתנ pax לש וז הלועפ .היקאבולס cama תוידוהי

 הדועת גישהל היה ירשפא-יתלב .תונוש תויסנכ לש םינוש םירמכמ ולאכ תודועת בר

 שאר תוארוה יפלו ,תטלשה הגלפמה יגיהנמ ויה םלוכ יכ ,םיילותאק םירמכ לצא תאזכ

 דמש-תודועת גישהל היה רשפא םיטעמ םירקמב .םידוהיל רוזעל םהל היה רוסא היסנכה

 היסנכה םידוהיה תלצהל ועייס הברה ךא ,תינוויה-תילותאקה היסנכה לש םירמכמ

 אל ולבסש (תינרתול) תילגנאבָאה היסנכהו היקאבולס mina הנטקה תיבאלסובארפה

 ושמיש ןהו ,בר דחושב הכורכ התיה וללה תודועתה תגשה .יטסישאפה רטשמהמ טעמ

 .םילוצינה לע הנגה-יעצמאכ
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 לע חקפמה ותוא םע ירשק תועצמאב יתשא לעו ירוה לע רומשל ילזמ קחיש יל

 חספ ירחא ,העיגרה ישדוחבו (רטשמה תועווז לע דואמ רעטצה קודא ילותאקכש) ךוניחה

 רבעש עוזעזה ךותמ הארנכ ,יבא .טשפאדובל ,הירגנוהל ירוה תא ריבעהל יתחלצה ,3

 הירגנוהמ החקלנ יתויחא oy דחיו ,לרוגה ךסחנ אל החונמה ימאמו ,79 ליגב Ow na ,וילע
 .ץיוושואל

 היה יכ םא ,בר ןמז וכשמנ תיחרזמה תיזחב תוברקה .רתויב םיכורא ויה הלא םישדוח

 .טאל"טאל וגוסנו תולקב וענכנ אל םינמרגה .הנוילה לע monn לש םדיש עודי

 וז הנש .1944 תנש תא ונלחתה םייחל השדח הווקתבו 1943 תנש תא רובעל ונחלצה

 םידדוב םינאזיטראפ ועיפוה .רתוי תדדועמ הלוכ היקאבולס-חרזמבו ונתביבסב התיה

 תיזחה תוברקתה תא דחא דצמ ורשיב הלא תולועפ .טלרוהיו ירהב תומלש תוצובק וליפאו

 םתוא ומישאהש רחאמ ,הטילפל וראשנש םידוהיה ץמוק הזמ לבס ינש דצמו תיסורה

 .הרישי תוליעפב וליפאו םינאזיטראפל הרזע תשגהב

 םינורחאה םיעגרה תא ררוצה לצני אמש ,דחפב דימת הלוהמ התיה תרתסנה ונתחמש

 ונתוא העינה הבורק הנכס לע העידי לכ יכ ,רורב .הטילפה תיראש תא דימשהל הצריו

 וידארמ םירודישה .םעזה תפוקת תא רובעל קר וניצר ,תוריינ םוש לע ונכמס אל .רתתסהל

 התויפוצרפ-וד .שפוח רתיב תידוהי-אלה היסולכואב םג ועמשנ הבקסומ וידארו ןודנול
 ושעש המ לע רעטצהל וליחתהש םישנא םג ויהו האולמב התלגתנ תאזה היסולכואה לש

 .םהיפכ-ןויקנ תא חיכוהל ךרד ושפיחו

 תובוחרבשכ םוקנ דחא ריהב םויבו טטומתת תינמרגה תודגנתההש םויל וניכיח ונלוכ

 העידי עתפל הלבקתנ ונתייפיצל דוגינב .הזל וניכז אל .יטייבוסה אבצה דעוצ הצבולאכימ

 .ריעב TY םיאצמנה םידוהיה לכ תסנכה-תיב רצחב וזכורי 1944 יאמב 15-ב יכ ,תמדקומ

 ,ובשח לוכה יכ ,הלודג התיה הלהבה .םלוכ אל ךא ,תוחפשמה ישאר וזכור השעמל

 ,םירמ לש התלחמ ללגב ,הרקמב .הדמשה-תונחמל ונתוא םיליבומו ץקה עיגה הנה יכ

 רקבל ונדרי בושרפב .היקאבולס-ברעמל ךרדב ונאציו יאמב 14-ב הצבולאכימ תא ונבזע

 -חרזמ תודהי תיראש לש יללכ שוריג וצ אצוהש ,ונל עדונ םשו ותחפשמו יחא תא

 .ןאל תעדל ילב ,היקאבולס

 ונל עדונ ,םוהאו INT וטסמ הבונב ,תרחמלו הריהמ תבכר לע ונילע ברע ותואב

 ללגב תאזו ,היקאבולס ברעמל אלא הנידמה תולובגל ץוחמ לא אל ךא ,םייק שוריגה וצש

 ונילטלטמ תא ונפסא ,הצבולאכימל ונרזח םיימוי ירחא .תיזחה לש הריהמה תוברקתהה

 ונכרדב .םידוהיה היסולכואמ ןיטולחל הנקורתנ הצבולאכימ ריעה .הבאלסיטארבל ונאציו

 ברעמ לש תונוש תוניפל ורזפתהש .,םירכמ םע םינוש תומוקמב ונשגפנ הבאלסיטארבל

 סדנהמה ; התחפשמ OY התפסנש ,רדפואפ רתסא :םייחב וראשנ אל ונתעידי יפל .היקאבולס

 ?Twp שרוגש ,ץיבולומס ;תיקאבולסה תוממוקתהה תמחלמב רוביגכ לפנש ,םיובסקוב

 תוממוקתהב הצירטסיב הקסנאב די-לע ץיבוקוב ירהב לפנש טור ןוגאו ,וירוה oy דחי

 .הצירטסיב הקסנאבב לארשי רבקל יתאבה ןוגא תא .תיקאבולסה

 ןייטשנרוב ןימינב קיראסאמ"רפכ
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 הצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב לע

 יתוהש ןמז -- דחאכ באכו החמש יוור ,רצק קרפ ראתלו םיחכשנ תונורכז תולעהל יאובב

 יכ ,יל המדנ .דואמ הכאלמה ילע השק -- הצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב ילתכ ןיב

 | .רבודמ יב אל ילואו םינשב תורשע ינפל היה רבדה

 ונילע רסאנ ןהמ האצותכש ,"דמשה תוריזג, תלחתה תא ינא תרכוז לפרועמב קר

 וילאו ,ריעבש תסנכ-יתב ינש ןיב ןכש ידוחיה רפסה-תיב .םיינוריעה רפסה-יתבב דומלל

 הנושארה תכנחמה .ןייטשנרוב י'צרב להנמה םשארבו ,םשדיאמ םידוהי םירומ ואבוה

 תובבר OY דחי הדמשוה איה NON היה המשש ינמוד .םייחה pl דוע הניא יל התיהש

 .ונודמילש םירומה בורכ ,הקוור התויהב ,לארשי תונב

 התיכ תדימלת יתויהב ,1940 AT הנושאר םידומיל-תנשמ ינורכזב רמשנ דואמ טעמ

 ידלי לכ טעמכו וב התרש תינויצ חור .בטיה ינא תרכוז רפסה"תיב תריווא תא IN ,יד

 תינכותה יפל ,לוחה-ידומיל ןיב .תינויצה העונתה לש םימרזה דחאל וכייתשה רפסה-תיב

 way ,לארשידיגח לכ תא ונגגח .לארשי-ץרא תבהא תא םירומה ובינגה ,תיתלשממה

 יאדו רשא טועפ הרקמ ירהו .הב השענה לע הברה ונל ורפיס ונירומו ץראה ירישמ

 | :וז הבהא לש החור לע דיעמ

 ינא םג .התיכה"יכנחמל תונמ-תולשמ םירופה גחב איבהל םידימלתה ידיב היה גהנמ

 תיפמב הסוכמ ,תויגועו הקיתמ ירבד השודג תחלצ ov החונמה ימא ידיזלע יתחלשנ

 התומד .הנמה תא הל יתרסמ הכובמבו יתרומ לש התלד לע יתקפדתה תונשייבב .הרוחצ

 איה םעפה ;הרּומחהו הדיפקמה ,התיכה ןמ הרומה אל תאז !יניעב הנוש הכ התיה

 ינפב יל התיה דובכזתארי IPR .רשוא בורמ יברקב םלה יבל .ישאר תא תפטלמו תכייחמ

 ותומכש ,דואמ לודג זופת הילעו ,תחלצה םע יתרומ הרזח תורופס תוינש רובעכ !ירומ

 זופתה ,הקסילא ,יחק,, :הרמאב ,הכויחו הירבד ינורכזב םייח ןיידע .ימימ יתיאר אל

yanבר ןמזו התיבה יתצר תומעפתהב .'יתוחאמ ויתלביק התע הז ; לארשי-ץראמ רשי  

 ץרא !אב לארשי-ץראמ ירה .והארממו וחירמ םשבתנש תנמ לע לכאנ אלו זופתה רמשנ

 .תודלי-תדגא לכמ התיה הפי ,ונמלחו ונרש הילע רשא ,וז

 היחה ןמדירפ וא ןייטשנרוב הקנאמ וז התיהו תכנחמה הפלחתה תישימחה התיכב

weyוליצאה היתוכילה-תוטשפו תועינצה ,הוונעה .תוחמשב ונא םישגפנ התאו ,ץראב  
 | .הידימלת לע הברה

 הליחתה 1942-1941 תנשבשכ ,םיתבב הררשש הקעומה לע ונתוצפל ולדתשה ונירומ

 תדמתמ תוכירדבו היפיצב ויח ונירוה .היקאבולס ידוהיל ביבסמ קדהתהל קנחה-תבינע

 רדיס הנהו .הז רדוק ןמזב החמשו הוולש טעמ ונרסח ,םידליה ,ונא .רחמה תארקל

 המגמב ,דועו תונרצק ,הביתכ תנוכמב דומיל וללכש ,םירהצה-ירחא ירועש ונרפס-תיב

 .השעמ-ספאב ןייועה בוחרב בבותסנ אלש ידכ ,רתוי רשפאה לככ ונתוא קיסעהל

 טלחוה זאו תוקוורהו םיקוורה ישוריג ואב .לדלדתהל הלחה רפסה-תיב תייסולכוא ךא

 תא ףוקעל nin לע ,םייביטקיפ םיאושינב םמצע ןיבל םהיניב ונתחתי יכ .םירומה לגסב

 עיגהב ."םייתימא,, תוגוזל וכפהנש שיו ,וצה םהילע לח אלש ,תוגוז ורצונ ךכ .הריזגה

 תא ובנג םידחא םידלי ,םירומ וחקלנ הפ .םצמטצהל לגעמה ליחתה ,תוחפשמה לש רותה

 דחא op .ןוילכה תארקל םינושארה  םיטרופסנארטה oy וכלה oan ,הירגנוהל לובגה

 יתוחא ,הרמ הרושב יתלביק ,םידלי,, :עידוהו -- רועיש עצמאב הז היה -- להנמה סנכנ



116 

 ורמאנ אל וירבד יכ ,ונשגרה ונלוכ ."םייחה ןיב דוע הניא (הונרכה ונלוכש) החמש

 תא ונכרה .רתוי ונדמל אל רועיש ותוא .םינטקה וניתובילב רשי ומלה אלא ,קירה ללחל

 םידליה בור דוע ויהי אל רצק ןמז רובעכ יכ ,ונעדי אל ןיידע .ותא דחי שרח וניכבו ונישאר

 .םייחב

 .םיצעה ןסחמ לעמש אובחמב םירתתסמ ,יתויחא םע ,ינאו ירוה ,ונייה רוצמ לכ ינפל

 תאבהב וז תוחילש .ןוזמ ונל ובינגה ,םיישפוח בבותסהל ושרוה ןיידעש ,םירשואמה םידוהיה

 .םידושח תוחפ וארנו םיקחשמכ וזחתהש םושמ ,םידליה רקיעב ועציב םיאבחתמל ןוזמה

 רסח ימו ימו ,םידליה רפסמ םצמטצה המכ ל"ז רגרבדלוג תידוהי יתרבח יפמ יל עדונ ךכ

 .התיכב רבכ
 .םידימלת רסוח ללגב דחי תותיכ שולש דע םיתש ופרוצ רבכ 1943 תנש יהלשב

 יתחלשנ 1943 ףוסב .יתקמח סנ ךרדבו חולשמב םיימעפ תויהל יתקפסה ימצע ינא

 .יתדלומ ריעל יתרזח אל בוש ,1944 תנשב םשמ יתבששכו טשפאדובל

 גחב ינא תרכזנ ,חספה ?AN תוצמ NPN הרסאנ תוצעומה-תירב ידוהי לעשכ ,תעכ

 ןיכהל םידוהיה לע עשרה תונוטלש ורסא זא םג .1942 תנש לש ,דואמ קוחר ,רחא חספ

 -- ? תוצמ אלל החספ תא השעת ךיא ,הב הררש תרוסמה חורש ,ונתרייעו .חספל תוצמ

WENלכו ,םיאור-ןיאבו רותה יפל ,םידומילה תועשב רפסה*-תיב ידלי וכלי .הצע ואצמו  

 .ונידי השעמ ,תוצמ ונלכא הנש התואו עצבימל anyi רפסה-תיב לכ .תוצמל קצב דדרי דחא

 בוש ,היפאמל הברק ינאש לככו ,יפאב הלוע ןיידע ןהה תוצמה לש חוחינה חיר

 תאיצי לע חספה גח ינפל רפסל ינא הברמ םינטקה ידימלתל םג .יניעל הזחמה הלגנ

 ! ןאכ ?NPN בוט המכ ,םעפ וניבי ילוא .תועמדב ופאנש תוצמה לע ,ילש תיטרפה םירצמ

 סנכתהל ,הצבולאכימב ידוהיה רפסה-תיב ילוצינ ,ונא ונטלחה םינש רפסמ ינפל

 המכ ךותמ ,םנמא .דואמל דע יגיגחו שגרמ ברע הז היה .תונורכז תולעהלו וירומ םע דחי

 דחא לכ .בלב היה םחו בוט ךא ,50-כ קר גוזה ינב םע דחי ןאכ וסנכתה םידימלת תואמ

 .המויאה הכישחה לע קר אלו רואה תוצוצינ לע רפסל ונלדתשהו רבעה ןמ תונורכז רפיס

 עגרל םלוא .ונתאמ ורגב ףא ונירומו ונרגב ונלוכ ,םישיתל םיידגה ושענ םייתניב

 ,ןייטשנרוב הקנאמו י'צרבל ונבשקה הצרעהבו ,םינטק תויהל ונרזח וליאכ ,ונל המדנ

 קוספה תועמשמ קמוע תא יתנבהו הז דמעמל יתיכזש ,תרשואמ יתייה .דואמ ושגרתהש

 ."ךירומ תא תואור PLY ויהו,,

mpn-nnpרלסר תיבל קרב הזילע  
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 ברקל ךרדה

 רפסמ ונכלהתה .םלועל ינורכזמ ושומי אל חתמהו תושגרתהה יבר 1938 רבמטפס ימי

 היכרדב .יללכ סויג לע זרכוה .תואבלו העידי לכל וניפיצו ריעה לש היתובוחרב םירבח

 .תונכוממ תודיחיו תוינוירש ,תויאבצ תוינוכמ וענ הצבולאכימ לש תוישארה

 לש הנטק המואב הלודגה הדיגבה וז -- םלוע"ןוארדל רכזיתש ,ןכנימב הינונקה

 הצלאנ היקאבולסוכ'צ .סויגה תזרכה ירחא םימי עובש האב -- תויברעמה תירבה-תולעב

 לכ לע טלתשהלו המידק דועצל קורי רוא ול ןתינ ךכו רלטיהל םיטדוסה רוזיא תא רוסמל

 .הנידמה

 דואמ רומח המ-רבד םבוחב םינמוט 1938 לש םינורחאה רבמטפס .ימיש ונשגרה

 םג איה ןכנימב הדיגבה יכ ,רעשל ונלוכי אל רתויב םירדוקה וניתונוימדב םלוא ,ןכוסמו

 הנודינש ,הלוכ הפוריא תודהיו היקאבולסוכ'צ תודהי לש הלודגה הידגארטה לש הלחתה

 ידוהי םעו ,שפנ 4,000-כ הצבולאכימ תליהק התנמ ,האושה ףס לע ,וז הפוקתב .ןברוחל

 .שפנ 6,000-ל בורק -- הביבסה

 בוחרב ןוארב לש ותונח ינפל ונבשקה רבוטקואב השימחה לש רדוק םוי ותואב

 הבשי םויה ותואב .ותעינכו ותורטפתה לע עידוה וב ,וידארב שנב לש ומואנל ישארה

 רכוז .היקאבולס לש התואמצע לע הזירכה תרחמלו הנילי'ז ריעב הקנילה תגלפמ תלהנה

 ןידה-ךרוע ,לוהוכלאמו תחנמ םשּובמ ,הצבולאכימ תובוחרב ךלהתהו "חתמתה,, דציכ ינא

 הלא םימיל ךומס .ונוחצנ תא JAM וירכמ OY קבחתה ,הק'טוה ר"'ד הקנילה תגלפמ ןקסעו

 ומאנ .הז דמעמב יתחכנ .הזה ערואמה לגרל תיגיגח הפיסא עונלוקה םלואב הק'טוה סניכ

 וירבד ירחא .ןביא 'ץרב ,עדונ יקאבולס רפוסו הצבושידזופמ רמוכה ,ידודרא הרומה

 -וכ'צה הקילבופירה לע דפסה ירבדכ רמוכה לש ומואנ עמשנ ידודרא לש "םיקותמ ,ה

 .םימאונה ינשל -- םייפכ אחמ להקהו ,הסורהה תיקאבולס

 לש "יאמצעה,, רטשמה -- תעדל הצבולאכימ ידוהי וחכונ ,דבלב םימי רפסמ רובעכ

 יתבב תואמל הקנילה ישנאו םימראדנא'זה וטשפ תולילה דחאב .והמ הקנילה תגלפמ

 לע תוחפשמ תואמ וסימעה ,הנלודו הנרוה ,הנבאוודוה תובוחרבו ינאינארטסב םידוהי

 ; הירגנוהל ורבע הניו םכסה יפל רשא ,דורוק'זואלו הצישוקל םוליבוהו אשמ תוינוכמ

 .םימשה תפיכ תחת לוכ-רסוחב םוריאשהו ןאצ-רדעכ ודירוה םישרוגמה תא

 תא ,הבוכמהלוומ יברה תא "םיטסידראג,ה וחקל הזכ ךשוח לילב דציכ רכוז ינא

 לש ותב תא ;הנרוה בוחרמ רשרול תאו לֶאנש תא ,הווקמה בוחרמ קנַארט תחפשמ

 ny .המדא יחופת קשכ הוסימעהו pwd וסינכה ,תכלל תלגוסמ התיה אלש ,רשֶארט

 ר"ד ,ואדנאל ,'ץיבוקראמ תחפשמ ,(קיצוא"הפא) דירפ ,ןמזיירק תחפשמ ורסאנ ןכ ינפל

 | .ןאמיינ ר"ד אפורהו רלסק

 .תינעזגה האנשה חופיט היה ךשמהה .תואבה תויונערופל תואו ,הלחתה קר התיה וז

 NS ולביק םיבר םידוהי .םיקוח תרוצב תינוציקו היולג הרוצ השבל הרהמ דע רשא

 םישיבכ ,ןינב תודובעב הרומת אלל דובעל וצלאנ םיראשנהו ,הדובע-תונחמל האירק

 אל םימעפלו שואיל ועיגה םרט הז בצמב םג .ירטאטבו יקס'זארטסב לזרבה-תוליסמבו

 ."היצאטרופד,,ה -- םישוריגה ימי ועיגה לבא ...עורג רתוי היהי אלש קר :רומוהה םג רדענ

 = ,רדהנה לודגה תסנכה-תיב .תסנכה-יתב ומתייתנ .הצבולאכימ תליהק התרכנ םוי-ןב
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 לצא OT בוחרב םירחא םינטק תסנכ-יתבו "זיולק,ה ,ןטקהו לודגה שרדמה-תיב

 ,"םידמלמ,,ה תא .המדאה העלב וליאכ .םירחאו ןמסטוג לצא ,ינאינארטסב IDOT תחפשמ

 הל'השמ 'רך לש הבישלה ,ויתותלכ הנומש לע "הרות-דנמלת ,ה ,רפסה"תיב ,"םירדח ה

 .הנרוה בוחרב םואבסקוב ברח לשו ,הנבאוודוה בוחרב

 ."ריעצה רמושה,,ו "ר"'תיב,, ,"אביקע ינב,, -- תוינויצה רעונה תועונת לכ ומלענ

 ,הכאלמה-ילעב ,ריעה יינע ,ילאכראירטאפה יאצבולאכימה ידוהיה ןוירטילורפה ומלענ

 ID" לעמ םיאטאטמ ויה םירידאו םיער תוחור וליאכ ...לכה ,ינוניבה דמעמה ,טירחוסה

 ובשייתהש םידוהי תורוד רוציל וקיפסה םינשב תואמ רשא יפויהו רשועה לכ תא המדאה

 .וז ריעב

 ךותמש ,טרפב הנמוהו הצבולאכימ ידוהילו ,היקאבולס ידוהי ללכל אוה לודג דובכ

 שורוב לבאפ רכיאה לש ודוקיפב 1942 סראמ שדוחב הנגראתנש ,םינאזיטראפה תצובק

 10 םהמ ,םידוהי 18 ויה -- שיא 25 התנמ רשא הנידמה now Soa הנושארה .הנניו רפכמ

 | : םהו ,הביבסהו הצבולאכיממ

 .28 תב ,'ץיבוקראמ תיבל ואדנאל הילאזור | 6 .30 ןב ,רגארפיטדנארב (קיציא) קזא 41

 .27 ןב ,ואדנאל PRA ןיטראמ 'ז .20 ןב ,ץכ (שיבא) טרבלא 2

 .35 ןב ,ץיבוקפיל טסנרא 8 36 ןב ,ץכ ןיטראמ | 3

 .22 תב main ןמדלפ הדירפ 9 .23 ןב ,ץכ ןאטלוז 4

 Al ןב 73912 ןילק pon 9 .38 ןב ,ואדנאל ןומולס 5

 הידגארטה ףקיה אולמ תא תקפסמ הדימב ונמצעל ונשחמה אלו וגרעיש אל וז הפוקתב

 הצבולאכימ ינבמ םינושארה םיצולחל רקיו דובכ קולחל ונילע ךכ םושמ .ללוחתהל הדמעש

 םרט םימי םתואב .תניוזמה תודגנתהב ופתתשה 1942 ביבאב רבכ רשא ,ןהיתונבו הנמוהו

 ,יטסירלטיהה יטסישאפה רטשמה לע הרמה תמאה םידוקיה ינומה לש םתרכהל הרדח

 דיחיה יוכיסהו ,הזה רטשמב הלצהו חוור ןיא יכ ,םרשבמ וזחו רוחיאב ודמלש תמאה התוא

 תוכז לבא ,תונוש תוביסמ הקרפתה הצובקה םנמא .המחלמל תאצל אוה םייחה לע רומשל

 .םינאזיטראפה תודלותב הל הרומש םינושארה

 םיטסינומוקה םידוהיה םינאזיטראפהש רקש-תועומש וציפה וירזועו IND וינאש רשה

 דגנ תימוקמה היסולכואה תא םמוקל ידכ הצפוה תאזה הלילעה .יקאבולס רטוש וגרה

 רודישה תנחת .םידוהיה תדמשה -- םממז עוציבל aby שמשל ידכו "םזיבשלובודי'ז ,ה

 םע ףותישב ,הירמראדנא'זהו העווז-תואמסיס םילוקמרב העימשה הצבולאכימ לש תימוקמה

 ןינבב וזכיר םלוכ תאו ,הבורעדינבכ הליהקה ידבכנמ םידוהי 500 ורצע ,"םיטסידראג 7

 .ראודה

 קר .סקופ וינאש לש ומשב רושק הצבולאכיממ הנושארה םינאזיטראפה תדיחי לרוג

 ופתתשהש ,הצובקה ישנא וחילצה ,לשמימה יגוח םע םיניוצמה םיישיאה וירשקל תודות

 ורצענ לודג הירמראדנא'ז חוכ לש ףדרימ ירחא .םייחב ראשיהל ,תניוזמה תודגנתהב לעופב

 רהוסה-תיבב םתוהש ןמז לכ .ובו'צוקולקמ ןושקאשו שורוב לבאפ דקפמל טרפ ,םלוככ םבור

 ףסכ ,הבוט הלכלכ םהל קפסל גאד אוה .סקופ וינאש לש ותוריסמ םירוצעה לע הככוס

 וב ורחב הבורעה"ינב םג .תדחושמ-יתלבו תנגוה הריקח טפשמה תעשב םהל חיטבה ןכו

 .רצעמה ןמ םררחשל חילצה אוהו ,םרוגינסכ
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 JIA ישמיש ,ואלב ודוד ,דלפנירג המלש ,טסריפ לימא : לאמשל ןימימ .1941-42 ףרוחב הדובעל

 ,הצבולאכימ .ק.א.פ תדוגאב לגרודכ ןקחש םעפ היה קי'צפר ר"ד שדחה יזוחמה טפושה

 .זוחמב ויבבוחו לגרודכה ינקחש לע לבוקמו בוהא לגרודכ טפוש היה סקופ וינאשו

 ,םזישאפה לש וז הלפא הפוקתב םג ילרוג דיקפת אלמל םילוכי םיישיא םירשקש ,ררבתנ

 .תולבגומ דואמו תודחוימ תוביסנב ןבומכ

 ,הפו'ז רקוחה טפושה ינפל ואדנאל רבחה לש ברעו-יתש תריקח ךותמ עטק ונארק

 שי ןאכו .רומח MIND השענ ןכ ,תיזחב חצינ םודאה אבצהש לככ ךא ,רימחה הליחתש

 -יווצש םינימאמ ונניא,, :וירקוחל רורב רמול זעהש ,ואדנאל לש ובל-ץמוא תא ןייצל

 םימחלנ ונחנאו -- הדמשהל ודעונ תונחמה .הדובעל סויג םה הדובעה-תונחמל האירקה

 ."וז המיזמ עוציבב עירפהל ידכ

 םתוכמס םוחתל ורבע םיריסאה םינאזיטראפה תצובקש רחאל יכ ,רכזיהל םג יואר

 תולקה הברהמ ונהנו םהילעמ ץחלה לקוה ,'ץאקאט ר"'ד ונגסו סאלאה ר"ד עבותה לש

 | .תובטהו

 רחא ,שממ םוי ותואבו ,טפשמל דע עבותה ונתוא ררחיש 1943 יאמ ימימ דחאב

 .הדמשה-הנחמל ונליבוהל ידכ ,וידיל ונתוא רוסמל םינפה דרשממ וצה עיגה ,םיירהצה

 תופיוזמ תודועתב הירגנוהל לובגה תא חירבהל op ותואב ונקפסה ונחנאש ,ןבומכ

 .תירגנוהה תרתחמה לש תודגנתהה תולועפב ונבלתשהו

 הנידמ ידוהי לש םישוריגה תלחתהו הירגנוהל ינמרגה אבצה תסינכ םע ,1944 תנשב

 ףילחהש ואדנאל ןיטראמ OY יתשגפנ הבאלסיטארבב .היקאבולסל ונתצובק הרזח ,וז

 הב םחל ,םיממוקתמ תדיחיל ףרטצה הז םשבו וגיב ףלודורל 'ץאבוק ירגנוהה ומש תא

 .םייחרזאה םייחל ןכ-ירחא רזחו

 בוש הפתתשה ,םייתנש ירחא maw הנושארה הצובקה השגפנ רבד-לש-ומוכיסב

 םג יקאבולסהו ינמרגה םזישאפה רוגימב המייתסה עודיכ רשא ,תוממוקתהה יבלש לכב

 | .דחי
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 הדמשהה תונחממ החירב

DAתואטיגה ילתוכ ירוחאמ , paישנא ידיזלע ורמשנש ,תולמשוחמ לית-תורדג  

 םייחה-ןוצר וקתוש אל ,םימויא דיצייבלכ תרזעב ,שאר דעו לגר"ףכמ םיניוזמ ס"ס

 ץיוושואבו קנאדיימב ,הקנילברטב תויוממוקתהה ,תואטיגה דרמ .תודגנתה לע הבשחמהו

 לש םמוקמ רדענ אל תיאליע הרובג לש הלא םייוליגב םג .ךכל תקהבומ תודע ויה

 וזכור םש ,הבוקולב ,ןילבול זוחמב םינושארה ולפנ 1942 רבוטקואב רבכ .םיאצבולאכימה

 .הצבולאכיממ תובר תוחפשמ

 הנושארה תודעה תא .תינומהה הדמשהה הלחה ,תוכוסו הנשה-שארב ,הנש התואב

 לש הילושכ ןאטלוז רגַארפ לצא ונמזב דבעש ,הבורופמ ךיירנרא םתא wan ךכ לע

 וטילחה הלא תשולש .הבוניצאנמ יאלקח ,סקופ .שו הבורופמ רכיא ,ךיירנרא ; טייח

 תא רתיה ןיב וגרה ,רלטיה לש ברחה יריכש ,םינמואלה םיניארקואהש םויב החירבה לע

 ! ויניע דגנל ךיירנרא ידלי caw תאו ,ותשאו ןמיונ רייד לש ונב ,(לצרה aw לע) רודואית

 רבמבונ תלחתהב וא רבוטקוא ףוסב ,ינמוד ,הז היה .ךיירנרא םע זא רבדל יל ןמדזנ

 ,יל רפיס אוה .תוממוקתהה תלחתהל דע יכ'צ ירצונ לצא תרתחמב ררוגתה אוה .2

 טדראהנייטש העיש תא ,ראיירש םהרבאו ולוט ,ויחַא תא החירבל ררועלו ענכשל הסינש

 לכב םהב ולכא רבכ היטאפאהו שואיה .ליעוה אלל וירבד ויה ברה ורעצל לבא ,םירחאו

 תולילב םכרד תא ושע םיחרובה תשולש .תישעמ הלועפ םושל םילגוסמ ויה אלו הפ

 -יתלב המדא-יחופתו בוקר רזג םשו הפ ,בורכ יחלק ירייש .דע-תורעיב ורתתסה םויבו

 TINO“ דיד-לע היקאבולס לובגל םעיגה דע םהידודנ תפוקת .םנוזמ לכ תא וויה םילשובמ

 תונחממ וחרבש ,םיפסונ םיאצבולאכימ ועיגה םהירחא .תועובש השולשכ הכרא הצרובאל

 תלוכמ man לעב לש ina ,רגרב הטבזילא ,(ואהלוה) ןייטשנטכיל רדנסכלא : תוומה

 DA .תיחרזמה תיזחה ןמ ורזח רשא םיירגנוה םילייח ידיזלע הרזענש ,ישארה בוחרב

 ,יגַאבּוא גוזה .םיקאבולס םילייח ידי-לע וררחוש (וק'זוי בילטוגל האשינש) יגַאבוא
 ,םינאזיטראפה תדיחיל ותחירב ירחא ףרטצה ,ו'זיא לש ורצחב תונורחאה םינשב ררוגתהש

 (היקאבולסוכ'צ אישנ םויכ) הדובובס לרנג לש תודיחיה םע ורזח תוברקה םות םעו

 .תירבה-תוצראל ורגיה המדןמז ירחאו ,הצבולאכימל

 - .המחלמה תודלותב רתויב םיזעונה םישעמל תכייש ץיוושואמ החירבה

 ינוילימ 4 ודמשוה ow ,תוומה-תשורחב השענה לע םלועב עדוויי אלש דואמ תפכיא היה

 טסנרא היה הזה :םונהיגהמ טלמיהל וחילצהש םירשואמהו םיזעונה םיטעמה pl .םדא"ינב

 תאבהב קלח ול om ,1944 ביבאב טלמנ אוה .ל"ז ןייטשבש לצא ונמזב דבעש ,ןיזור

 ידעו לש םתקעזל ןימאה אל הכ דע רשא ,יברעמה םלועה תעידיל ץיוושוא-תועווז

 .םינושה הלצהה

 תוחוכ םישורד ויה ךכל -- רתויב םישקה םיאנתב ודגנ םוחלל ,חצורל ענכיהל אל

 .רכינ -- םיאצבולאכימה לש םקלח -- ונקלח היה ןאכ םגו ,םיישונא-לע
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 .חיגשמ ,לשרה דלפנירג :םיבשוי .השמ yw ,ןועמש ץרווש

 .קינמאי יקסבוטפיל די-לע הפועת-הדש תיינבב 6 הביטח לש
 צרווש ,לימא טסריפ ,ושרה שריה ,ילתפנ ראייוש ,ןמרה יא

 e ןימיל לאמשמ הינשה הרושב

e 



 .הקסבולוש ny ,סוילוי 'ץיבוקפל

 .הקסנירוטניצ 'חר ,יירדנא 'ץיבוקפל

 ,הקסנירוטניצ 'חר ,ךירמיא 'ץיבוקפל

 .ינאינארטס ,םאיליו 'ץיבוקפל

 .הנניו ,רדנסכלא 'ץיבוקראמ

 .הנלוד 'חר ,לאונמע רלמ

 .הנבאלה 'חר ,באלסידאל סגרופ

 .הנדובולס 'חר ,ראקסוא סיירפ

 .הנרוה 'חר ,ה'זאיגק לימא טסריפ

 .הנבאוודוה 'חר ,(עייש) רדנסכלא ןאמדירפ

 .הנבאלה 'חר ,(רזייל) דלופואיל ןאמדירפ

 .הנבאוודוה 'חר ,(לקנעי) בקעי ןאמדירפ

PoPינאילופוט ,ןמרה . | 

 .ינאינארטס ,טאנרב טופולק

 .ינאינארטס ,ןומולש טופולק

 .(זולקב שמשה לש ונב) עיש סוארק

 .ל"נה לש לודגה חאה ,סוארק

 .ינאיגארטס ,לצראמ סוארק

 .הנלוד 'חר ,ןמרה רצארק

 .הנבאוודוה 'חר ,ץירומ גרבנזור

 .הנבאלה 'חר ,רודיזיא רלסר

 .הנבאלה 'חר ,רדנסכלא רלסר

 .הנלוד 'חר ,רדנסכלא ץראווש

 .הנלוד 'חר ,(קיציא) ץאנגיא ץראווש

 .הנלוד 'חר ,(עשיל) טיבדול ץראווש

 .הנרוה 'חר ,שאלוקימ ץראווש
 .הנבאוודוה 'חר ,ץירומ ץראווש

 .הנדובולס 'חר ,(לכעמ) שאלוקימ ץראווש

 .הנבאוודוה 'חר ,דליש

 .הצבו'צאניא ,טאנרב ןורבנייש

 תובוחל םהיתא ותתכו

 םזישאפה תוחוכ דגנ תוממוקתהבו תודגנתהב ונירבח לש םתופתתשה תא ראתל ןיא

 ,םידחוימ םיידוהי םידודגל יקאבולסה אבצל וסיוג םה .1921-1920 יאליג תורובח ילב

 | .6 הדובע-תביטח תרגסמב
 -ליחכ ראשנו םישוריגהמ טלמיהל חילצה סנ ךרדב קרש ,רוד הז היה ,השעמל

 אצמיי אלש ינמוד .יצאנה ררוצה דגנ םוקל ויה תודיתעש תודגנתהה תודיחיל םיאולימ

 ,הבאל ,הרוהוז ,יקינמָאיב ומחלש ,6 הביטחה ןמ ונילייח ודקפייו ורכזיי ובש רחא םוקמ

 ןכתיי .אקווד הז רפסב םהיתומש תא םסרפל הבוח ינא שיגרמ ןכ לע .דועו הרוי-הטאווס

 .ינורכזמ תולעהל לוכי ינאש המ והז לבא ,האלמ היהת אל המישרהו

 .הסבוי ,שאנוי ךיירנרא

 .ינאילופוט ,ןמרה שאילא

 .ינאינארטס ,סוילוי ואלב

 .הנלוד 'חר ,(ושמיש) רדנסכלא טדנארב

 .הנלוד 'חר ,טאנרב טדנארב

 .הנבאלה 'חר ,(הסבאש) ןומולש 'ץיבוקרב

 .הנבאלה 'חר ,רדיזד רגניפדלוג

 .הנרוה 'חר ,רודיזיא ןייטשדלוג

 .הנבאלה 'חר ,שי'זיומ ןייטשדלוג

 .הקסלאטיפש 'חר ,קראמ טוג

 .הנבאלה 'חר ,(ישימ) שאלוקימ קילג

 .(הלהשמ 'ר לש ונב) דוד רגרבנירג

 .(טחושה לש ונב ,לשרה) ןמרה דלפנירג

 .הצבוצארב ,לוראק דלפנירג

 .הנבאלה 'חר ,ןומולאס דלפנירג

 .הנרוה 'חר ,ןמרה יואה

 .הנרוה 'חר ,שאלוקימ יואה

 .שו-הניצאנ ,רדנסכלא טפואה

 .הנבאלה 'חר ,רדנסכלא רדנאשוה

 .הנלוד 'חר ,ןמרה שריה

 .הנלוד 'חר ,דראודא רגנילה

 .הנרוה 'חר ,לוראק רנסקה

 .הבוקלוצ 'חר ,(רזוע) רודיזיא רגנילה

 .הקבורופ ,ןמרה 'ץיבוקשרה

 .הבונאמסטוג 'חר ,הדוהי ץיבובלוו

 .הנלוד 'חר ,סוילוי רגרבנייו

 .בוה'צ'צ ,טיבדול רגרבנייו

 .הקצינצובולק 'חר ,לאומש קנרט
 .הצבורטפ ,(םורבא) ףלודא ץכ
 .הנבאוודוה 'חר ,(ולימש) רדנסכלא ואדנל

 ושרוג םהיבורקו .םהירוה ,םימיה םתואב םלוככ oan ומתייתנ ליעל םירכזנהמ
 (swim לכבו הירי-תונוכמב ,םיבורב םהיתא תא ופילחה םתיברמ .הדמשה תונחמל

 .תוומה- תונחממ ורזח אלו וספתנ םירחאהו ,ומחלו םתושרל ודמעש

. 
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 הצור ינא תיקאבולסה תוממוקתהב

 .קי'נקרוב תדיחי ,(1925) רדיזד דלפנדייז

 .1944 רבמבונב 751 -- ןימרא רגניז רד

 .בורוגאי תדיחי ,(1926) דוד רלאז

 .תיברעמה mma 1920( רדנסכלא קנרט

 דא'צ תדיחי ,(1925) ךירמיא 'ץיבובוקעי

 .בייאפ

 .לפנ -- בוקאבונ תדיחי ,(1919) ןטלוז ץכ

 .בורוגאי תדיחי )1927( הקטאק רברול

 .תישארה הדקפמב ,ןיטראמ (ןגוב) ואדנאל

 .לפנ

 ,ץאנגיא | ץיבוקפל

 .בייאפא'צ תדיחי

 .לפנ -- ,(1921) םאיליו ץיבוקפל

 .לפנ ,(1919) MIPIM רדנסכלא 'ץיבוקראמ

 .בייאפא'צ תדיחי ,(1895) באלסידאל רודופ

 .בירטי NVM ,שו-הניצאנ ,שאילא סקופ

 .בורוגאי תדיחי )1920( לימא טסריפ

 .בורוגאי תדיחי )1921( רקסוא סיירפ

DN1906( ןמרה (רגרבנייו) הצינסאבק ( 

 .בורוגאי תדיחי

 .לפנ — )1927( טרבלא ןיילק

 .לפנ -- הטרב 'ץיבוריימ לש חלעב ,ןיילק

 .בורוגאי NPM ,הטרב 'ץיבוריימ-ןיילק
 .הלפנ

 .וקנראקאמ תדיחי ,(1902) ,בקעי רלסק

 .יכ'צה דרמה ליח ,(192)) ץירומ גרבנזור

 .ץירוז תדיחי ,(1918) רודיזיא רלסר

 .ץירוז תדיחי )1920( רדנסכלא רלסר

 -רעמה תיזחב ,(1919) רדנסכלא ץראווש

 .תיב

 .לפנ — )1917( טיבדול ץראווש

 דרמה ליח ,(השמ) שאלוקימ ץראווש

 .יכ'צה

 .קשוני תדיחי ,(לכעמ) שאלוקימ ץראווש

 .יכ'צה דרמה ליח ,רליש

 ,(1921) הצבולבאפ

 . :זוכירה תונחמב ימו תרתחמב ימ --

 .הירגנוה תולובגב לפנ ,טרבלא ץכ
 -יטארבב גרוהל אצוה ,לאונמע רללמ
 .הבאלס
 "הנחמב לפנ ,ינאילופוטמ ןמרה ןיילק

 .זוכיר
 ,זוכיררהנחמב לפנ ,לצראמ סוארק

 הירגנוה תולובגב לפנ ,ץאנגיא ץראווש

 .1944 ץיקב
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 ופתתשהש ,הביבסהו ונריע-ינבמ הלא תא

 : האבה יתמישרב ריכזהל

 .7 .הדובובס לרנגה NPM ,יגאבוא | 1

 .28 תדיחי ,הנאראס (לגיפש-תיבל) יגאבוא 2

 .9 .הדובובס לרנגה

-PUYR “PIpwK 330 )1506( ובולאטאה  
 31 .קינאפאטש תדיחי

 .לפנ -- ריעצה ךירמיא 'ץיבוקציא 4

 .2 .קינאפטש NPA ,ןוסבורומ POX ילדרא 5

 33 .ביקוש mpm ,(1922) ףזוי לגנא 6
 34 יקוסיו תדיחי ,(1922) ןאטלוז ךיירנרא .7

 .הרטאט

 35 .בייאפא'צ תדיחי ,הדוהי 'ץיבובלוו 8

 .ביקוש תדיחי ,(1915) שאלוקימ 'ץיבוקרב 9
 36 .בורוגאי תדיחי ,(1925) WIN 'ץיבוקרב .0

 37 .בורוגאי תדיחי )1921( הנלה 'ץיבוקרב ,1

 38 .קשונאי NPM )1915( קירנה ןאמדלוג 2

 39 .בייאפא'צ תדיחי )1921( רדיזאד רגניפדלוג 3

 49 .דלאווטוג NPM ,(1921) שאלוקימ קילג .14

 Al תדיחי ,)1915( (wind) טסנרא ןאמסורג 5

 42 ,וקנראקאמ

 .בייאפא'צ תדיחי ,שאלוקימ רגרבנירג .6

 43 תדיחי | ,רימוטסאל | ,קטיוו רגרבנירג 7

 44 .בייאפא'צ

 45 תדיחי  ,הצבוצארב ,לוראק | דלפנירג 8

 .בורוגאי

 46 תדיחי ,שוד-הניצאנ ,רדנסכלא טפואה .19

 AT .ץירוז

 48 ,מ"הירבב ןאזיטראפ ,הנניומ ץיבורוה .0

 .9 PU .תדיהי ,רודיזיא רגנילה .1

 50 תדיחי ,הקבורופ ,ןמרה 'ץיבוקשרה .2

 .הק'זי'ז

 1 PY PNA 'חי )1907( לאומש 'ץיבוקשרה .3

 52 .בוסארק תדיחי ,בוה'צ'צ ,טיבדול רגרבנייו .4

 .יקסניזנס תדיחי ,םאיליו רגרבנייו .5

 53 -טוג תדיחי )1923( רדנסכלא דלפנדייז .6

 54 :;דלאוו

 ולפנ רשא 6 הביטח ירבח תמישר ףוסבו

 7 .ינאילופוט )1916( ןמרה שאילא »1

 8 הנחמב לפנ ,(1921) השמ ןייטשדלוג .2

 .זוכיר

 9 .הירגנוהב לפנ ,(1918) לשרה דלפנירג 3

 .טשפאדובב לפג )1920( קראמ טוג 4

 10 .זוכירדהנחמב לפנ )1929( ושרה שריה 5

 Al -אלסיטארבב לפנ )1921( לוראק רנסקה .6

 .1945 סראמ ,הב
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 דחא לכ טעמכ .רתויב םישק םיבצמ ורבע ,ליעלד המישרב יתרכזהש םירבחה לכ

 ול בישהל ונלוכי ונחנא םג לבא .ביואה לש תבלוצ-שאב דמע ,םייחב ראשנש םהמ

 תיראשמ םיאצבולאכימ 100-ל לעמ AX ןכתייו ,507ל לעמ aa תוכהלו לבחל ,ולומגכ

 .םהמ המכ לש םלרוג ריכמ ינא .ביואל לומגל ולכי לודג ידוהי בושיי לש הטילפה

 תא וח אל רשא הלאל רוסמל ךרוצ שח ינא לבא ,םינויצ pond יתנווכב ןיא

 תואיצמה ןמ ריעזמ טעמ -- םיאבה תורודל -- ונירחא ואוביש הלאל ןכו ,םהה םינמזה

 ידיב ונמצע תא ונרסמ אלו חבטל ןאצכ ונכלה אלש ונב דיעיש והשמ ,תאזה המויאה

 = .ונלוכיש לככ ,ונמחלו ונדגנתה אלא םהל ונענכנ אל ,םיטסידראגהו םינמרגה

 הז היה .הבאליאמ קחרה אל הלב-הקסלאו רפכל לעמ ,םילת-בר רעיב ונמקמתה

 .הברעמ הרבעו הרטפ קמע תא הבזע יתדיחי .הצירטסיב-הקסנאב לש התליפנ ירחא

 .ץכ ןאטלוז םג היה םהיניב ,יקאבונ לש הקלחמה ןמ םירוחבה םג וענ ונתא דחי

 התיהש החושה גג ךרד רדח םשגה ,ונבטרנ .םשג דרי .1944 רבמבונב 77ב הז היה

 השיגפה .הניטסמוא קמעמ תנייטצמה ותדיחי םע ץכ רבע ןאכו .המדאו םילעב הסוכמ

 ונתביבסב הרצק הינח ירחא .םינש הברה ירחא שגפיהל ונחמש .תשגרמ התיה ץכ םע

 ךרדב .הרזע שיגהל ונצר דימו ,תוירי ונעמש םתכל ירחא תורופס תוקד .םכרד וכישמה

 .הצרובאל י'זדממ ןמדירפו קוראמ'זַאקמ ןאמדלוג הלוז :םיגורה ינש ונאצמ רפכל ךומס

 אוה .ץכ תא יתשפיח .םהמ דחא ונגרהו (בוסאלו ישנאמ) בראמה תא ףיקתהל ונכשמה

 .הלתנו הבשנש יל עדונ תרחמל קר .יל חוורו ,םיגורהה pa אלו םיעוצפה pa היה אל

 היתיארשכ (.הוקת-חתפב ימרכ הטק -- םויה) רברול הקטאקכ תונב הברה ויה אל

 םינאזיטראפה תדיחי לש הנוילעה הדקפמב -- םינש הברה ירחא -- 1944 ויתסב ,זא

 יתנמאה אל .יניע הארמל יתנמאה אל -- הרוה-הראטסב ,היקאבולסב רתויב הלודגה

 איה .רברול השמ 'ר הלש אבסה ,וננכש לצא האור יתייהש הנטקה הדליה התוא תאזש

 לש ותדוקפב תאלממ איה םידיקפת וליא המצעל השיחמה אל ילואו 17 תבכ ילוא התיה

 .הידיקפתב התחלצה לע רפסל לוכי היה ומצעב בורוגאי קר .בורוגאי הדאגירבה דקפמ

 השמיש רשא ,ץכ הטידא ןוגכ ליח-תונב המכ דוע ריכהל יתקפסה המחלמה ךשמב

 הקציל תאו טסנרא הטידא תא הרקוהב ריכזנ ןכ .הק'זי'ז ןאי ow לע הדיחיה לש ראסימוק

 רברול הקטאק יריע-תבש לע דואמ האג יתייה לבא ,15 תב לכה-ךסב זא התיהש ,ץראווש

 .תמיוסמ הפוקת ינא םג יתרש הב ,הדאגירבה דקפמ לש תירשקה התיה

 -ייטצה-תותוא ולביקו ונייטצה םינאזיטראפה תומחלמב ופתתשהש ונירבחמ םיבר

 ,הצבולבאפ די-לע יקוסיו רפכמ 'ץיבובל ץאנגיא -- םהיניב .רתויב םיהובגה ןמ תויונ

 .דלפנדייז ונאשו קילג .מ ,ה'זאינק טסריפ ,רברול הקטאק ,רגניפדלוג .צ

 .הלא םיעונצ םיפד לש םרוא עקוב תאזה תיגארטה הפוקתה לש הלפאל דעבמ

 תליהק לש הטילפה תיראש .םיאצבולאכימה לש הרובגה תמחלמ רכז תא םילעמה

 םינומדקה םהיתובאל of םייואר ןכאש ולוכ םלוע-לבק החיכוה הלודגה הצבולאכימ

 םמצע תא ורסמ אל ברקב ולפנש הלא םג .יאמורה יוכידה דגנ ומחלש ,אבכוכ-רב ירוביג

 ,םהב םיאג תויהל םילוכי ולוכ םלועבו לארשיב וניכישממו ונריע-ינב .םיכרב-קיפב

 .לארשי םע תודלותו ונתודלותב תּורח היהי םרכזו

 טסריפ ה'זאינק לימא הבאלסיטארב
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 טחמה

 טחמ תא ןיפצהלו ליצהל ץיוושוא הנחמב הבוט החילצה דציכ ,ןיבהל לכוא אל םלועל

 טחמ לע בושחל ללכב הלכי ךיא .רבד לכ ונתאמ ולטנו תומורע ונוטישפה ירה .הריפתה

 המד אל ונלבוה וילאש םוקמה + ונצק עיגה יכ ונבשח םהבש ,העווז יעגר ,םיעגר םתואב

 לע תולעהל ונלוכי אל רתויב םידירחמה ההלבה תוארמב םג ;ונרכהש רחא םוקמ לכל
 .םלועב הזכ םוקמ שיש ,תעדה

 הנחמל ונעיגהבו ,ה'צראטשיקב תונורקה לע ונוסימעה .ונייה רפסמב תואמ שמח

 הנימי ודיב תתוא ,תרומזת לע חצינ וליאכו "המיב,, לע בצייתה והשימ .הצוחה ונכלשוה

 any רחואמ .ונא ןכיה ונעדי אל .עודי-יתלב לרוגל הנימי ונפוה ונתאמ םייתאמ .הלאמשו

 רשא לכו וניקנרא תא ונידימ ופטח םה .םינותחתהו םינוילעה ונידגב תא טושפל וניווטצנ

 וניתוחומ .תינטש תוריהמב השענ הז לכ .ונישאר תא וחליגו וניתורעש תא וזזג .ונל

 עגר ותואב .תוומלצ רוב ךותל הובג עלס Sym יתוא ופדה וליאכ יתשח .וקתוש ונתובילו

 יתטבה .היתועבצא ןיב קיהבה רקיה ץפחה ."הריפת טחמ יתלצה,, :ינזאב הבוט השחל
 .הרמאש המ יתספת אלו הילע

 וליאכ (םויה םג םירבדה יל םיארנ ךכו) המדנ היה ךכ לכ שאונ בצמה היה אלול

 .וינפל הרועפ םוהתה ,רעתה דוח לע םדא דמוע .ןסרדנא לש רופיס ךותמ הז "דמעמ,, חקלנ

 אוה הנממש ,הקיקד טחמ אלא רחא רבד לכ ודיב ןיאו ,רפע דע לפשומו לילכ דּודש אוה

 .םייחה ןיב לא וריזחהלו תואלפ ללוחל היושע וז טחמ יכ ,ומצע תא ותולשהב ,דודיע באוש

 קיזחהל החילצה דציכ יל רורב אל .בהז ירותפכב הסוכר התיהש הלמש התיה הבוטל

 לכ לע .ה'צראטשיק הנחמל דע וילע רומשלו ,האולכ התיה וב ,רהוסה-תיבמ הכרדב בהזב

 ! בהז ירותפכב הסוכר התיהש וז הלמש השבלב התלע תוומה"ןורקל יכ ,איה הדבוע םינפ

 ,הז בהז תרומת .בערנ אל ,יתביבח ,הגאד לא,, :םימוחנת ונילע הפיערה עסמה תעב

 "'..לתלמשמ רותפכ POX םעפב םעפ ידמ .םוקמ לכב ond גישנ

 ,רוחשמ רוחש לכה יתיאר ,יל רשא .הלמשה תא וטשיק םירותפכ םירשע תוחפל

 לש התלמש םגו טעומ ןמז רבע .הבילמ הווקת לכ ריסהלו התוא רעצל יתיצר אל ךא

 ,הבש בהזה ירותפכ לע הלמש התוא ,ןכ ;הלודגה םידגבה תמירעב תלטומ התיה הבוט

 = .היתועבצא ןיב הקיקדה טחמה...ו ידיל הדמע הבוטו

 "שובל,,כ .יבילמ החכתשנ טחמ התואו jay לכמ הכישחה ונילע הרגס ןכ ירחא

 ףא התסיכ אלש תרצרצק תיאצח ולפנ יקלחב .תובחס יאולב ונל וכילשה ונידגב םוקמב

 ךכ ,ללכ ונל ונתינ אל םינותחת םידגב .סרק וא רותפכ לכ הב היה אלש הצלוחו ,יכרב תא

 תרומת גישהל יתחלצה רבד לש ופוסב .הצחמל המורע יתבבותסה םינושארה םימיבש

 וריבעה הבוט תא .שמשהו םשגה ינפמ רתוי תצק ילע ןגהש ,והשלכ דגב םחל תונמ יתש

 השיש .םשל יתוא הבינגהש דע ,הטקש אל איהו ,רחא קולבל ונאוב ירחא ישילשה םויב

 הרק ON ,היגראטילב העוקשו המודר יתייה וליאכ ילע רבע ןמזה .ץיוושואב ונייה תועובש

 וניתוחוכ יפכמ הברהב הלע םלקשמש םידווד תאשל ונתוא וצליא אלשו ונב וציאה אלש

 ,(וניתוכמ תא האילפה תיסגלקה הקסוט) תוצרמנ תוכמ תגיפסמ םימעפל יתלצינ םאו

 ךותל םשגה םרז תובורק םיתעל .םוד תדימע דומעל יתכרטצה אל רשאכ ,ןושיל יתיסינ

 התיה .הז יצברמ יתמקו יתוא וררוע רשא דע ,יתנשיו תילולש ךותב יתבכש ינאו ,קולבה
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 לכב תוומה תאו זאגה-יאת תא :לכה יתעדיו לכה יתיאר םנמא .תואיצמה ןמ הסונמ וז

 .םיישממ םירבדכ םלבקלו םתוארל יתבריס ךא ,וימיא

 ךותל הפחדנו תבכרה תנחתל הלבוהש הצובק ךותב יתואו הבוט תא וגוויס דחא םוי

 הכורא הנותחת הלמש םג התיה יפוגל .רתוי "םיאג,, םידגב ונל ונתנ ןכל םדוק .ףופצ ןורק

 mow תולמשה לכמ .הדיל טחמה תא הבוט הלטנ עסמה תישארב דימ .לזמה הברמל תצק

 התבשחמ רקיע .הארמ תא התניש הלמש רחא הלמש .תינתחדק הדובעב הלחהו םיטוח

 תפרחש םושמ ,םיפושחה ונישאר תא הניסכתש שאר-תוחפטמ תיישעל הנותנ התיה

 םיבולע םינויקומ תומד ונל הוויש ונישאר moa ; תופרחה לכמ הלודגה התיה "תחרק,,ה

 םיימוי ונדרי רשאכ .הנותחתה יתיאצחמ השלתנש דב תסיפמ הנכוה יתחפטמ .םלצ"ירסח

 .המ-ןוחטב ונל ונתנ שארה תוחפטמ :רתוי תישונא ונתרוצ התיה ,ןבלסרלפב ןכ-ירחא

AnDתוחפל ונילכב וכרע םימי שדוח ךשמב .רקי רצוא לעכ הלש טחמה לע הרמש  

 טאל-טאל .םהידיב הלפנ אל טחמה ךא .תחקל ןתינש המ לכ ונתאמ ולטנו םישופיח האמ

 .ףרוחה וירחאו יליפרעה ויתסה אבו ץיקה ףלח .שממ תושפנ-תליצמל ,למסל וז טחמ התיה

 םינותחת םישובלמ ןיעמ הניכהו ,וניסכתנ ןהבש תוכימשה ןמ mop תולילב "הסגנ,, הבוט

 ,ןכ ירחא דימ ךא .םימחר ילב ונב wan תוחקפמה .תושק ונשנענ .תצק ונתוא וממיחש

 .הבוט לש היתועבצא ןיב תוזירזב לועפל םימסקה טחמ הרזח ,םיטוטרמסה ונל ונתינשכ
 .תוסירהה יוניפל ונתאמ תובר ונפוה ,תשורחה-תיבב הדובעה התחפ ןהבש תועשב

 ,ךכ ידכ דע רבג רוקה .רחשה תולע ינפל דוחיב ,וניתומצע דשל תא איפקהש רוק ררש ץוחב

 .רוקמ ונדער דחא םוקמב ונדמעב יכ ,תוחקפמה ונב וציאה רשאכ תושידא ונייהש

 יגחלצה ןהמ המכ .תובחס ולא-יא ונל ולגתנ ,ונקסעוה םייוניפבש תוסירהה ילת תחת

 .תויסכ גוז הנתמב הקינעה ילו ,םחלל תויקש הרפת הבוט .קולבל בינגהלו ליצהל דימת

 .הלא תויסכ ינוחמישש יפכ ,יהשלכ הנתמ יתוא החמיש אל ידועמש ,ינמוד

 דע .לדו שולק רואב ,הדבע אבחיהב .היתוליל תיברמ תא וז תוליעפל השידקה הבוט

 .התוא הקזיחו םייח חור הב החיפה הנטקה טחמה .דמעמ הקיזחה דציכ ,הניבמ יניא םויה

 -תנובת שי תוריסאב יכ ,תעדל וחכונ ס"סה ישנו ,הנחמב םיטחמ דוע ויה רבכ העש התוא

 ,ןינעה לכל וביל םש אל הנחמה דקפמ .ןנעמל וגרסו ורפתש תודחוימ תוילוח ונגרוא םייפכ

 198( ןבלה עבצה תא ודמח תוחקפמה .תושובחת ובנגנ האפרמה ןמ יכ ,הלגתנש דע

 .תושובחתה יטוחמ םינבל םירדווס ןהל ןיקתהל

 וחלשנש תועומש וצפוהו ,ורסאנ תוחקפמה תיברמ ךא ,רבדה תא הליג ימ תעדל ןיא

 ךא ,ןהיתומדוקמ המכ יפ תועורג ויה ונילע ודקפוהש תושדחה תורמושה .ןישנוע הנחמל

 םיפיעצהו םיעבוכה ובר םויל םוימ .הגירסו הריפת ילכ ונידיב שיש ,הדבועב ונמחנתה ונא

 הזבזבתנ אלו ,ונל ורתוהש םירדווסה ןמ רמצ תויראש "בוחסל , ונחלצה םעפ לכב .םיגורסה

 וחילצה המו ונברקב וררועתנש תונויערה תא ראתל קיפסי אל םילמה רצוא .תיראש לכ

 הכאלמ ןתושעב ןהייח תא הלא םישנ ונכיס תובורק םיתעל .ןיאה ןמ קיפהל תוזירז םידי

 זוחא םגשו רוקה ןמ תוחפ ונלבס םישנה ונאש םרג תוצירחהו האצמאה חוכ .וז תיאשח

 .רתוי ךומנ היה וניניב התומתה
 ,םייחב תראשנ יתייה םנמא םא ,תחא אל תבשוח ינא ,םינמז םתואב התע ירהרהב

 .הבוט לש הקיקדה הטחממ ועפשש הווקתהו תוריסמה ,הבהאה ,םוחה ,בלה-בּוט אלול

 שנס עבשילא םילשורי

 ןדרי ימענ תירגנוהמ המגרית



NWI) — 7952זוכיר הנחמב תוררובל  

 שוביכה תפוקתב .שפנ 40075 הנמש ,ידוב םשב ןטק רפכ אצמנ ץיוושואמ קחרה אל

 זוכירה הנחמל םידע ויהי אלש ידכ ,רחא םוקמל רפכה יבשות תא וריבעה ינמרגה

 ,תורעיב ודבע םטועימו תוציב שובייב רקיעב וקסע הנחמה יבשות בור .םתבריקבש

 ץיוושואב תופרשמהו זגה ינשבכ וקיפסה אל 1944 ץיקבש ,תעדל תאזו .םיצע תריקעב

 םינמרגה ורזענ ןכלו ,תוומה-תובכרב ומויב AY ידמ ועיגהש ,תוומה-ינודינ יפלא תא תולכל

 .םייח םידוהיה תא ףורשל ידכ ,רשפאה לככ םיבר םיצע וכירצהש ,שא-תורודמב

 ונרזחהש ,ךכל תחא אל המרג ס"סה ישנא לש םתוירזכא .תכרפמו השק התיה הדובעה

 ונילע םירמושה תאמ העבת תינמרגה תונקיידה יכ ,םייח-חור אלל הדובעהמ ונירבח תא

 .םיתמ וא םייח -- הדובעה-ידודג תא הדובעה ןמ ריזחהל

 אלו ,דואמ הלד ונתנוזת התיה ,םידוהיה לוסיח התיה זוכירה תונחמ תרטמש רחאמ

 ךא .םויל םוימ קמטצה ונפוגו ונלקשמ דרי ךכו ,השקה תינפוגה ונתדובעל המיאתה

 "ןוגריא,,ל הלאכ תויונמדזה .ונתייחמ ךרוצל ףסונ ןוזמ "ןגראל,, ונתוא por תויחל ןוצרה

 ינתיב תא תוקנל ובדנתה םיריעצה .התבש הדובעהשכ ,ןושאר םוי לכ ונל ויה ףסונ ןוזמ

 JID ןוגריא,,ל תונמדזה וא לכוא תויראש ow אוצמל Apna ס"סה

 תוביבסמ רבעשל הזוחא לעב ,ןקזה ןמרכיז ילצא רקיב םיירהצה ינפל דחא ןושאר םויב

 ,הצבולאכיממ רחא ריעצ םע דחי םוי ותואב דבע ןיטקה ונבש יל רפיסו ,'ץאקנומ

 לצבב רדחה ךותב הדובעה תעשב וניחבה םהינשו ס"סה תונועממ דחאב ,השמ ומשש

 -- ויבאש ןוויכ ,לצבה תא ומצעל שרד אוה .ובנוגל חילצה זירזה יריע mw ,דחא

 םייח-חוכ ול ןתונ היה לצבהש ענכושמ אוהו דורי ינפוג בצמב אצמנ -- ןקזה ןמרכיז

 .לצבה לרוג לע קוספיש רחבנ טפשמ-תיב םיקהל ינשקיב רופיסה רחאל .שדח

 יטפשמ ןוידב ךרוצ היה המל ןיבי זוכיר-הנחמ לש םיאנתה תא ריכמש ימ קר

 לע יתלביק ןכלו ,םדא-ייח ךיראהל יושע הז לצבש הווקת ךותמ עבנ הז .דחא לצב ללגב

 -יתלבה םיאנתה הערל ועיפשה אל וילעש ,השמ .ררוב-טפוש לש דיקפתה תא ימצע

 ינפב דומעל םיכסה ,ומע קדצהש השגרה ךותמ םג ילואו ,הנחמה לש  םיישונא

 .ס"סה ינזואל ועיגי ךוסכסה ידהש עונמל הצר ילוא וא ;םתערכה תא לבקלו םיררובה

 ותוא בנג רשא אוהש קר אלש ,ורמואב ומצעל קר לצבה תא השמ שרד ותודעב

 paw וא ,חצר תוכמ לבקי ולצא והואצמי םאש ,ןוכיסה תא ומצע לע לביק on אלא

 ,ךכ לע ותקדיצ תא ססיב ריעצה ןמרכיז .תוומ-ןידכ והומכש ,קוניצל ותוא םיחלוש

 תא תתל ןכומ היה אוה ףאו ובנוגל הצר אוה םג ,לצבב הדובעה תעב ןיחבה אוה םגש

 .ויבאל ינויח ךכ-לכ לצבהש עדויב ,לצבה תא ולצא םיאצומ ס"סה ילייח ויה וליא ןידה

 הנופ היה וליא ,דגה, :השמ לא הלאשב יתינפ -- המלש טפשמבכ קוספל םוקמב

pdxןתתש ךממ שקבמ היה ותואירב בצמ לע ךמתסהבו שלחהו ןקזה ןמרכיז ןירשימב  

 "? הלילשב ול בישמ nem םאה -- לצבה ןמ ול

 רוקעל וחילצה אל. זוכירה הנחמ לש םיישונא-יתלבה םיאנתה DA .יתבזכאתה אל

 תוררובה לש ןידה-קספל תוכחל ילבו סוסיה ילבו ,ישונאה-ידוהיה שגרה תא ובילמ

 .הלוחה ןקזל לצבה תיצחמ תא עיצה

 ןייטשדלוג רדנסכלא ר''ד ביבא-לת
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 ןופצמה תוחילשב
 תורושב םידעוצ ,םדויצ לע ,םיבר םילייח .הקספ nap ריעב הלומהה "...םימ ...םחל,

 םייסור םייובש לש הכורא הרייש :בל טיטרמ הזחמ הזמ האלה ...תורדוסמ יתלב

 םידמצנ םייובשה .חרקהו גלשה ינפ לע םינמרג ידי-לע םילבומ םיפחיו םייולב םידגבב

 ...םחל , תודדוב םילמ תוטלמתמ םייובשה יפמ .תומצעל רדוחה ברה רוקה תמחמ הזל הז

 עתפל .הלבאה הריישה תא nya םיוולמו םיחרזא םידמוע בוחרה May ינשמ "...םימ

 ולחה ינמרגה רמשמה ישנא .םייבשה רבעל ond תורכיכ המכ ןומהה ךותמ וקרזנ

 ..הבורה תקב תודבכ תומולהמב ביגהל

 ורתונש םיטעמה םיחרזאה ,ונקורתה תוכרדמה .הריישה המלענ בוחרה ילותיפב

 הזפוחב םיצאו םיקמחתמ םיבשות wo DVI הפ קר .בטיה ורגתסהו םהיתבל ורזח ריעב

 לש תורמשמ תפקועו ימותל תכלהמ ינאשכ ריעה הצקל יתעגה .םיידדצה תובוחרב הבר

 המ-קחרמב יתדמענ .ברקתהל יתזעה אל .םיקנאט דגנ תולעת םירפוחה ,םילייח

 .וטבמ יב ץעונ תיחרזא שובל םדא AN בוחרה תניפב .הדובעה ךלהמב יתלכתסהו

 יל רכּומ היה וינפ הארמ .ירבעל וימעפ (ow שיבכה תא Ayn תורופס תוקד רובעכ

 .ינורכזב ותולעהל יחוכ לכב יתיסינו דואמ

 המ ,לוראק, :תשגרנ האירקב ורבעל עתפל יתארקשכ וניבל יניב היה עספכ

 יתדעונש ,לוראק הז ירה :םואתפ יחומב ריאה ןכ הלילה תכשחב קרבכ "? ןאכ ךישעמ

 דחא רבעל ונקמחתה הבר תושגרתה ךות ...דרמה ןמזב הצירטסיב-הקסנאבב דחי ותא

 -יקסבוטפילל ותדיחימ חלשנ אוהש יל רפיס לוראק .תולאשב יתחתפ דימו םיצעה

 לע טעמ ול יתרפיס .ריעב םינמרגה תורצבתה רחא תוקחתהל שאלוקימ-יטאבס

 אצמנ יל שורדה רמוחה לכש תעדל יתחכונ החתיש ידכ ךותו תדחוימה יתוחילש

 ןיא ותדיחימ טלחומה קותינה תמחמו ריעב רפסמ םימי רבכ אצמנ לוראק .ותושרב

 ינש !הרקמה לש וחוכ בר המ ,רבדה הומת .ותדועתל רמוחה תא ריבעהל ותורשפאב

 יתצמיא תועש לע תועש ...םינוש תומוקממ תוחילשה התואב ריעה התואל וחלשנ םישנא

 יתילעהו -- תוצוחנה תועידיה תא ונממ בואשל ידכ ,ךמסומ רוקמל עיגהל דציכ יחומ תא

 ...תויעבה לכ ורתפנ עגרדןב הנהו ; סרח

 בלבו חור-תרוקב .רמוחה לכ תא יל איבי אוהו ,טעמ ול תוכחל ינשקיב לוראק

 די וזיא :ימצעל יתכייחו ,םיזורכה ay הדווזמה ידילשכ ץעה דיל יתבשייתה לק

 ליכהש ,תוריינ רורצ ודיבו לוראק רזח םייתניב !םירבדה ינפ תא תנווכמ תמלענ

 ..וכו PWIA יגוס ,ריעה ירוציב לש תופמ ,םיטסידראגה ישאר לש תקיודמ המישר

 בר ןוזפיחב .םילוחה-תיבל יתרזחו החלצה ילוחיא ךות הזמ הז ונדרפנ הבר תושגרתהב

 תנמוטה יתדווזמ םע עיגאה :דבלב תחא הבשחמ תרקנמ יחומבשכ ,יצפח תא יתזרא

 םיחרואה-תסנכה לע יתדות יתעבה ובו .מל בתכמ יתראשה ?בורל תונכס הבוחב

 | .ינרזעל בריסש לע ירעצ תאו ,יב גהנש

 יתלקתנ םירטמוליק המכ לכו הרע העונת התיה שיבכב .שיבכה לא לגרב יתאצי

 תובשחמ ילעמ תשרגמ ינאשכ ,ןבלה גלשב יכרד יתישע םיריהמ םידעצב .אבצ"תודיחיב

 ובשי הב ,שיבכה ידיצבש תונחתה תחאל יתעגה הפייע .הדווזמל עגונב תוינדרוט

 הלגעה .ינעיסהל תואינ ירגנוהה לייחהו ידיל הרצענ תיאבצ הלגע .םיירגנוה םילייח

 יתשח .בכרה-ילכ לכ תא וספתש םינמרגה תא ףרה אלל ףדיג לייחהו הטיאל הלהנתה
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 הריאשהב ,הלגעה הלחדזנ בצכ .םיברברתמה םינמרגל האנשה תא תויסיסעה ויתוללקב

 ,קורבמו'זורל םעפ ףא עיגא אל וז ךרדבש יתוניבה .ךרה גלשב םיקומע םיצירח ינש הירחא

 ,שיבכה לש ודיצמ ינא תדמוע .תינוכמ רוצעל ילזמ תוסנלו הלגעהמ תדרל יתטלחה ןכ לע

 תוינוכמהו שיבכה תא הטוע ךימס יפרוח לפרע .תורצוע ןניא ךא ףעיב תורבוע תוינוכמ

 ,לפרעה ךסמ תא םיעיקבמה תורוא ינש םיארנ ינממ קחרה אל .םיקלוד םיסנפב תורהוד

 תינוכמ תאז התיה ...החוורל יתמשנ .ידיל תרצענ תינוכמהו םימלב תקירח -- םואתפ

 .ןורקל תולעל יל זמר גהנה .םידדצה לכמ הסוכמ בחר ןורק הירחא הררגש ,הלודג

 ,תוחונ תוסרוכ ony ...םילגלג לע טהורמ רדח :יניע הארמל המהדת יתיכוה יסנכיהב

 לעש ןייה קובקבמ ומגלו םיינמרג םיניצק ינש ובשי ןורקב .ורסח אל תופס ףאו ןחלוש

 ?ינפ תמגמ ןאל ,התיה הנושארה םתלאשש ןבומכו ,הפי יתוא ולביק םינמרגה .ןחלושה

 ונימזה ףאו םיכירכב ינודביכ םה .ידיל יתדווזמ יתחנהו שודנה ירופיס תא םהל יתרפיס
 הפלח יחומב .הקשמהמ תותשל יתבריס ךא ,תובידאב םהל יתידוה .דחי םתא םוגלל יתוא
 רפסל יתפסוה רעצ יוור לוקב ? םכתא םיעיסמ םכנה ימ תא םתעדי וליא : עתפ-תבשחמ
 ףתתשה םינמרגה דחא .תיזחה תבריק ללגב םיכרדב םילטלטימה ירוה לרוג לע םהל
 : החנא ןיעכ טילפהו ירעצב

 ? תושעל שי המ ,המחלמה איה תאזכ ,אי --

 .תיזחה-וקב תעכ בבותסהל ךומכ הרוחבל אל -- ינשה ילא הנפ -- תעדוי תא —

 ? ןאלו םיעסונ םה ןיאמ ,בל-םותב םתוא יתלאש

 ןאכו ?אל ןיאמו -- ינוריא ךויח ךוסנ yap לעשכ ,דחאה בישה -- 1ןיאמ --

 לעו אמורב םיעשעשמ םייוליב לע ,הקירפא רבדמב תוברק לע םירופיסה םורזל ולחה
 יפמו םיברברתמה םהירופיסל הבישקמו ינא תבשוי ...הניסה תודג לע םימעור םיחתות
 :ןורקה לש וללחל הלאש תקרזנ

 ?ןאל תעכו --

 ..ףרטה-ירחוש םיקיבשלוב-ודויה ונתוא םיפדור -- ריכבה חתפ — תעכ --

 וכישמהו םהיתוסוכ תינש ומירה המחנ םשל וליאכו תושידא הרמא םהינפ תעבה

 : םתמועל יתארק בר רעצבו ילוק יתמרה ...םוגלל

 ? םימודאה יתוא וגישי םא השעא המ ךא --

 .דחאה ךישמה -- היצאוקאווא ךל עיצמ ינא --

 .יתארק -- ? ןאל ,םימלועה-ןוביר ךא --

 -- םש םג םאו ,גארפל Pap ימיש -- ואובי םשל םג ?on ,הבאלסיטארבל יעס . —

 :ירבעל וקעצ עתפלו ,ומלאנ םהינש ,עגרל סה ךלשוה ןאכו

 .ןילרבל אי ,ןילרבל םשמו -
 .יתרטפה -- ? ועיגי ןילרבל םג םאו —

 :טילפה הבר תורירמבו ולוק ליפשה םהמ דחאו ןורקב הימוד הררתשה בוש

 ! דואמ עורג היהי הז ,ןכא -

 וכישמהו יתוחכונמ ומלעתה םה ףאו ,תובושתו תולאשב םינמרגה תא קיסעהל יתלדח

 ףעיב םיפלוח םיתב יתיארו ןורקה תא הסיכש הבעה דבה ילופיקל דעבמ יתצצה .םוגלל

 ילבמ ,עתפל .ךורא יאבצ ליעמ חנומ היה ידיל .קורבמו'זורל ונעגהש יתנבה .יניע דגנל
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 .תינוכמה הרצענ ריעה רכיכב .יאבצה ליעמה סיכל ויתבחתו זורכ יתלטנ ,ישעמב רהרהל

 :די-תציחלב ילעמ ודרפנ םיינמרגה םיניצקה

 ! היצאוקאווא -- ונירבדב ירכזיה —

 הנומתל ינא תספתנ עגרל ...אלש יאדו ,םכתא חכשא אל ,ןכ .ינפ לע ףלח ךויח

 ,תינאזיטראפ -- תיתימאה יתוהז םכל תילגתמ התיה וליא ,יל םישוע םתייה המ .תרחא

ADINדע םיכחמ םתייהה ? םכצק תא שיחהל ןדיקפתמש תוינכות הריבעמה ,הידוהי ךכל  

 השועו תומויאה תובשחמה תא ילעמ תשרגמ ינא +? ...םוקמב םתייה וא ? הבורקה הנחתל

 .ריעה לש םיגלשומה היתובוחרב יכרד

 יחור-בצמ .ירבעל ךייחמו טאמוטואה לע ןעשנ ,רפכה חתפב דמוע יירדנוא .שמש םוי

 .יתוחילש םייתסת הזבו הבושארפ הלעמב היהאו טעמ דוע .םמורמ

 ..הטמל רהה הלעמב ינוול -- וילא יתארק -- !יירדנוא --

 עגרכ .תכייחתמ יננה יחרוכ לעב .רהל םילוע ונאו הדווזמה תא ינממ לטנ הלמ אלל
 תויתואב ספדומ ןבל ןוילג ותעתפהל וב אצומו ליעמה סיכל ודי תא ןיצקה יאדו בחות

 -הכומ יצאנה דציכ ינא האור יחור יניעב .הבורקה םיצאנה תסובת תא רשבמה ,תורוחש

 - 5.4! טבה Poa, san רבעל קעוצ המהדת

 ובשי הדקפמב .רקנובל ימעפ יתמשו ותרזע לע יירדנואל יתידוה .הטמל ונעגה

 יתלחתה דימו תבשל ינושקיב .יאובל ינוכריבו דיחיה ןחלושל ביבסמ ליגרכ םיניצקה

 דימ וליחתה םהו םדיל תומישרה תא יתרסמ .תודחא תועש ךשמנש ,ךוראה ירופיסב

 ידי ץחל ,ילא שגינ ,םיניצקה דחא םק עתפל .הבר תוכירדב םינושה םיכמסימב ןייעל

 :דבלב םילימ ony ויפבו

 ..!היטאק ,תחלצה --
 ימוכ MUD הוקת-חתפ

 (םילעופ תיירפס תאצוהב ,"םידוהיה םינזיטרפה רפס,  ךותמ)
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 הינעוצה

 on .םינעוצה ay עגמ יל היהש ,המית ןיאו ,הצבולאכימב יתיליב יתודלי ימי תא

mainsםשמו ,רעיה תבריקב רהנל רבעמ  wanידמ הריעה  OPיכונאו יחא .ומויב  

 רוכז ומש םג .בוט רבחו םייח אלמ ,ןובנ דלי הז היה .דחא ינעוצ רענ םע תועיר ונרשק

 יאולב םיטוע ,םהינומהב ףרוחב הריעה אובל וגהנ םינעוצה ידודג .לוראק -- םויה דע יל

 .םידגב טעמ םימעפל ימא םהל הנתנ ,םהיתוחינג תא העמשב .רוקמ םידיערמ ,תובחס

 ובש ,לקמ ודיבו ךלהמ היה ;ונתיבב עובק חרוא השענ יירוק וקנאי אמוסה ינעוצה

 לכל אורקל עדיו אצמנ אוה ןכיה דימת עדי הומת חרואב .תופצרמה לע םעפ לכ שיקה

 הכועמה ותעבגמ ךותל ךא ,םוקמהמ שרגל וגהנ םינעוצה רתי תא .םהיתומשב םיבשותה

 .םחל תוסורפ וא תורוגא םא ,םעפ לכ וקרזנ וקנאי לש

 םלרוגו םהייח-חרוא ;יתישע רקחמ-תדובע וליפאו םיבר םירופיס יתבתכ םינעוצה לע

 יתוא ךשמ והשמ .ריש"רופיצל יניעב לושמ היהש ,הז OY יתבהא .דואמ יתוא וקיסעה

 .התע רפסא תאז לעו ,םהבש תוישונאה לכ לע םתוא יתרכה תופידרה תפוקתב ךא ; םהילא

 הנוילע המוקב ונרג .ךרעב םינש רשע ךשמב ונתיבל האב התיה הינעוצה היראמ

 ץיקב .רונתה תא םהב הקיסמו םיקד םירסנל םתוא תרסנמ ,םיצע תבטוח התיה ףרוחבו

 האצמנ דימת .הב אלמ ןומא ונל היה .ירפו קרי קושה ןמ האיבהו רצחה תא הטאטיט

 ,הרזיג תקד ,דואמ הריעצ התיה ןיידע ,ונתיבל הנושארה םעפב האובב .ונתיבב הדובע הל

 תוגרדמה לע התולעב הב ןנובתהל יתגהנ .הלייא ימעפכ תולילק ויה הימעפו ןח תאלמ

 אלמ היה הרוע ךא ,םיפי הינפ וארנ קוחרמ .היראמ הפחיר תינדקרכ -- ןהמ התדרבו

 .הבר הנובת הפקתשה תולודגה תורוחשה היניעב ,היראמ התיה שפנ תלעב .םיטטח

 םדאה הסינ אוושל .םידוהיה לע ולטוהש תולבגהה רימחהל ולחה 1940 ויתסב

 עתפל .תונולחה דעבו חירבו לוענמ דעב רדח ינוציחה םלועה .םירדח-ירדחב רגתסהל

 .ןודבאל יופצ היה לכהו םיפיסה תומא וענ תמאבו .תלוברעמב ךלוהו ףחסנ תיבהש ,המדנ

 ונרבעב םידדצל םהישאר תא םינפמ ולחה ,העמיק העמיק וקחרתה םירצונה םירבחה
 איבה םינש שמחו םירשע ךשמב יכ םא ,םולשל ונכרבל לדח שישקה רוודהו ,בוחרב

 התונמאנ -- הינעוצה היראמ וליאו .רתויב ביאכמה הז רבד היה ילוא .ונתיבל םיבתכמ

 .םידוהי לצא דוע דובעל התצר אל ןכש ,ונתוא הבזע תתרשמה .וז הפוקתב הלדג

 ידכ היראמל םונרסמו םתוא ונצביק ,יחא לש םיקוחה-ירפס תא ליצהל וניצר

 ,הדבכה הליבחה תא הפטח היראמ .יחא לש ורבח -- ירצונ ןיד-ךרוע ידיב םדיקפתש

 ,רפסמ םידעצ הרבע ךא .הצוחה רעשה ןמ הקמח תוריהזבו תוגרדמה לע תולקב הגלד

 תומלגתה ןכש ,קדצבו ,"ןלזג,, םשב ותוא וניניכ וניניבש ,טסידראגה ו'צרוד דמע הינפלו

 לע ףילצהש העשב וינפ לע עיפומ היה ינטש ךויחו םידוהיל ברא אוה .היה עשרה

 .ודשח תא הררוע היראמ ידיבש הלודגה הליבחה .ונברק

 .לאש -- ? הליבחב המ -

 .השירחמ היראמ

 ?ימ לא !ימ לא ? התוא תאשונ תא ןאל --

 .השירחמ היראמ
 .רבע לכל םירפסה םירזפתמ הכותמו ץראל הכילשמו הליבחה תא הדימ ףטוח אוה

 ךא ,הב טעוב אוה .םד בז הפאמו ,הייחל לע רטוס ,התוא הכמ ,הילע לפנתמ אוה התע
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 רתסומה ןולחל דעבמ השענה לע םיפיקשמ ונא .רבד הלגמ הניאו הפ הצופ הניא היראמ

 .היריעה תיבל היראמ תא בחוס אוה התע .תאז תאשל ןיא ,אל .המוה ונבילו ןוליווב

 ינפל בצינ ,בוחרל תוריהמב דרוי ,והזח לע ססונתמ לודגה בוהצה יאלטהשכ ,יבא

 ףסכ םוכס תרומת .סומחל ימ ול שיש לע חמש דדושה .לוכה לע הדוותמו רוראה רוציה

 - | ."הנידמה רצוא,,ל םירחמ אוה םירפסה תאו הינעוצה תא ררחשמ אוה

 האב תחא אל .םמצע םייחב ועגנ םירבדה יכ ,םירפס לע דוע רבוד אל רתוי רחואמ

 :עמשנ ישירח לוקו ןולחב הלק השיקנ קר .שרח תעסופ ,הפחי ,רחש םע היראמ

 !וטלמיה --
 היראמ ךא ,הנכס Pan תתואמ הז רבד "!םידוהיה לכ,, :םעור לוקמרה לש ולוק

 .תח אלל הנמאנ הראשנ

 ראשנ הז רבד -- עודמו וגרה ימ .שרח-רטוש תצרנ ,םירהה ןיב ,ריעה תבריקב

 ואלכנ OF .יבא תא םהיניבו -- הצבולאכימב םידוהי םייתאמ םירסוא דימ .דוס רדנב

 םיריסאה .תומצעל רדח זעה רוקהו זא התיה סראמ תישאר .לודגה ראודה ןינב לש ףתרמב

 לס יבא לא היראמ הבינגמ ישילשה םויב .םהילא תשגל ןיא .הרקה הפצרה לע םינשי

 וילא תאשונ איה תונוזמה לס תא .תוכימש יתש םג ןכ-ירחא ,םח הקשמו ןוזמ טעמ ובו

apps op omתאז תושעל החילצמ איה דציכ התוא םילאוששמ , APRהינפ קר ,הבישמ  

 :עיתפמב הרמא ירישעה םויב .תורהוז

 .התיבה רחמ רזוח ןודאה --

 הפסנש דע דואמ והתניע רשא ,השק היגלארוונ הכומ םשמ רזח יבא .,םנמאו

 .זאגה יאתב

 תיבל ומויב םוי ידמ תאצוי היראמ התיה ,1945 תנשב םילוצינה רוזחל ולחהשמ

 יתעגה ףוסבל .הל בישה אל שיא ךא ,דחא לכ לצא הניינעתה איה .ירוהל הפצמו תוביתנה

 : תדחפנ הלאשב ילא התנפ הנושארה םעפב .ויתסה יהלשב ינא םג

 ? ואובי יתמ ,םה ןכיה -

 .היראמ ,םלועל ובושי אל —

 ? אובי אל אוה םג ,רוטקודה ןודאהו --

 .ותוא וגרה .אובי אל אוה םג --

 ינא יכה ואלב ךא ,השאר תא הניכרמ איה ןכ-ירחא .תלכתסמ ,יב תלכתסמ היראמ

 .הייחל לע תורגינ היתועמדשו הכוב איהש האור

 םייללא תדבועש ןכתיי ,תוהולאו תד לע .והשלכ גשומ היה היראמלש הרובס ינניא

 תויונערופה ונילע תואב ויה אל "םיירא,ה ברקב התומכ םילילא-ידבוע ובר ול ךא .התיה

 .דחא ינעוצ ףא םהיניב היהש יתעמש אל ךא ,ןושל-יצרוחו םינישלמ ובר ריעב .הלאה

 םהב ועגנ אל םנמא .ונלרוג תא וניבה םיפדרנה .ולכיש לככ ונידיב ועייס םינעוצה

 םידוהיל ונתנ אל םירחאהש הדבועה .הדובע םיתעל םהל וקפיס םגו הערל םדועמ םידוהיה

map?  שפוחה תא בהוא םהומכ ימ יכ ,שממ הדירחמ םליבשב התיה ,המרח דע םופדרו  | 

 .ונל עודי םפוסו ,הפוריא ינעוצ תא ץיוושואל ליבוה רלטיה .םרות םג עיגה ןכ-ירחא

 לא וקמח םה .וטלמנ םתיברמ ךא ,המחלמה ףוס ינפל םספותל וסינ הצבולאכימב םג

 .םוררחישו םייסורה םילייחה ועיגהש דע רעיה בלב אובחמ ond ואצמו רהנל רבעמ

 שנס עבשילא םילשורי



 תרצעוב הרייעה

 !הרעבת ,םיחא ,שא
 !הועוב יוה ,הלדה ונתרייע
 ,וזגרי OW ףעז"תוחור
 ,וזחא הב רבשו ליח
 וריבגי דמשה תובהל

 -- ריעה לכב שא

 םידי םיקבוה םתאו
aתושע  at 

 םידי םיקבוח םתאו
Hyרעבת ריעה .. 

 ! הרעבת ,םיחא ,שא
 !הרעוב יוה ,הלדה ונתרייע
 וללה תובהלשב רבכ
 ולכוא WN NA לכ
 תועוס הדוע שאהו
 ריבגת םיליחו

 םידי םיקבוח םתאו

 ,רבד תושע ילב

 םידי םיקבוה םתאו

 !ועבת ריעה תע

 ! הרעבת ,םיחא ,שא
 ער עגור ,הלילח ,אובל לולע דוע
 ,ונתא הלוכ ריעהש
 ונשעי .שאב הלעת
 שער רחאלכ ,הרפא לע
 .םירוחש תורויק קר

 םידי םיקבוח םתאו
 ,רבד תושע ילב
 םידי םיקבוח םתאו

nyורעבת ריעה  

 גיטריבג יכדרמ 1938

 תאצוהב "תרעוב הרייעה, ךותמ

 "םילעופ תיירפס,ו "תשרומ,
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 האושה יללה



 .ותיערו השמ ץיבוקציא

 .הרש ץיבוקציא
 .רתסא ותיערו סחנפ ץיבוקציא
 .ר"ד סחנפ ץיבוקציא
 . אפיל בוט-םוי ץיבוקציא
 .הרש ץיבוקציא
 .דליו הזלא ותיער ,ונרא ץיבוקציא
 .הירא םואבנכייא
 : םידליהו ,הנילורק ותיער ,דוד רלכייא

Samayלטיגו לחר ,לאומש . 
 .ותחפשמו בייל-שרה רלכייא
 .ותחפשמו ףסוי רלכייא
 .ותחפשמו עייש רלכייא
 .ותחפשמו םהרבא רלכייא
 .ותחפשמו הרמיא רלכייא
 .םידלי ינש oy הנמלאה רלזייא
 .ותיערו (הצבונב) טנאפלא
 .םידלי 3-ו ותיער ,קחצי טנאפלא
 : םידליהו י'זור ותיער ,רודיזיא רנגייא

 .התראמו הלב ,טרברה
 ,יבצ :םידליהו omy ,דוד | שאילא

 .האלו ןרהא

 דליהו הרופיצ ותיער ,ןמלק שאילא
 .ןושמש

 ףסוי :םידליהו ותיער ,קחצי שאילא
 .הרשו

 ריאמ :םידליה 277 הנמלאה 'ץיבולא
 .הנחו

 .יבג ק'צאלופ ותיערו רייד שולקימ לגנא
 .הנר גנל ותיערו רדאלא ילדרא
 .ומאו לארשי םרוא

 .לדנמ יגווא

 הקבר ןמסטוג ותיער ,ר"ד רדאלא ןילאב
 .םירמ הדליהו

 .םידלי 277 ותיער ,יכדרמ גולאב
 לבאפ :םידליה 275 הנמלאה בוטאראב

 .זילעו
 .ותיערו סכמ שודראב
 .םירמ רגרבנייו ותיערו ליוונאז רמואב
 ba .ותיערו םייח קב
 .הנשוש ןייב

 .םידלי 3-ו ותיער ,בר ,םחנמ ץלב

SS 75 ננו SE סנש קה I aE לוהק IG Ts 

 .השירב ותיערו יכדרמ 'ץיבומהרבא
 .םידלי השישו והילדג רלדא
 .ותיערו לשיפ ןמרקא
 .הטרב ותיערו סוילוי ןמרקא
 .דליו ותיער ,לדנמ רטסלא
 .ןאילימיסקמ ךבטלא
 תידוהי ןצייו  ותיער ,םחנמ ץלוהטלא

 .םידלי 5-ו |
 :םידליהו ,לדניירב ותיער ,ילתפנ לסמא

 .קחציו קיזייא ,לבייפ
 .דליו ותיער ,הדוהי לאטנא
 .םידלי השולשו ותיער ,םהרבא יזנכשא
 :םידליהו הרש לכייר ותיער ,בקעי סלטא

Someילילו . 
 הרש ןמסורג

 717 3-ן
 ותיער ,הדוהי רדנלסוא

 .ותיערו םחנמ רדנלסוא
 .השמ רדנלסוא
 .ץנרפ ןטסוא
 .ותיערו ףלודא טייהלדא
 .ותיערו םייח ןייטשלדא
 :םידליהו ןמדירפ ותיער ,והיעשי ןייטשלדא

 .הכלמו לאומש
 .םידלי 2-ו ותיער ,לארשי ןייטשלדא
 .רתסא ןייטשלדא
 .הרש ותיערו לאומש דלפנרא

 ןייטשלמרמ ותיער ,ר"ד והיעשי דלפנרא
 .הכלמו לאומש :םידליהו זילע

 ,הרש ןמשיילפ ותיער ,יבצ דוד דלפנרא
 .םידכנו םידלי
 : דליהו הטרב

 .סקילפ |
 .ותחפשמ לכו ותיער ,וני ךיירנרא
 .לטא ךיירנרא

 .הכלמ רתסא ותיערו לארשי ו/זיא
 -בא :םידלי 377 ותיער ,הדא ץיבוקציא

 wim Pex ,םהר
 .ותיערו הירא ץיבוקציא
 WA םהרבא ץיבוקציא

 ותיער ,השמ דלפנרא

 הזלא ותיער
 .הכלמ הדליהו |

 .(ץיבופיסוי) הטא ץיבוקציא
 המולב ותיערו לאומש ףסוי ץיבוקציא

 .הקבר
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 .םידלי 57ו ותיער ,בקעי
 .םידלי 27ו ותיער ,דוד
 .דוד ןב הנוי
 .קחצי ןב ףסוי

PRYותיערו דוד ןב . 
 .םואבנכייא ותיערו ריאמ קחצי

mrדליהו (לסמא) הכלמ  
 .לאומש

 .הכלמ הדליהו ריאמ
novםידלי 27ו ותיער . 

 .בקעי .והילא
 .םידל* 271 םירמ
 .(םואבנכייא) הנמלאה
 .ותיערו ךורב קיזייא

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 .קחצי דליהו (ידנוד) הפסוי ןמרב

 .םידליהו ותיער ,ךורב
 :םידליהו ינח ותיער ,הנוי

 ןייטשנרב

 גרברביב

 קחצי :םידליה 2-ו הקבר-הרש ץיבו'נב
 .רתסאו

 .םירמ ץיב'ונב

 .ונרא רגרב
 .הקלטא רגרב
 .ותחפשמ לכו ותיער ,לארשי רגרב
 27ו היח ותיער ,הירא הדוהי רגרב

 .הדוהיו י'זרא : םידליה
 :םידליהו המולב ותיער ,בקעי ףסוי רגרב

 .לטומו רתסא ,לטיג-םירמ ,באז ,רודגיבא
 .יזיג טדרהנייטש ותיערו ןרהא רגרב
 .ותיערו הירא קחצי רגרב
 היח ץיבולורס ותיער ,ןמלז המלש רגרב

 .הדגמ םתדליו

 .ותיערו ןבה pry רגרב
 .ףסוי רגרב
 .הגלוא .ותיערו (wind הדיגרב
 .הקטקו החמש ,רזעילא הלטא ןמטוג ותיער nnd ןמגרב

 .ותיערו ךורב גרברביב
 : םידליהו הזור .ותיער ,קחצי ןמרדיב

WNהקלודיס ,םירמ , APTהקנוליא , 
 .הניגרו הלוסרוא ,םלהליו =

 .טיגרמ ותיערו דנומדא רדניב
 .הנילרצ רדניב
 .השמ רגידניב
 .םידלי 3-ו ותיער ,לוואפ רגידניב
 .םידלי 3-ו ותיער ,לזיג רגידניב
 .םידלי 3-ו ותיער ,לאלצב רגידניב
 .םידלי 3-ו ותיער ,ןמרטיב
 :םידליהו לדניירב ותיער ,לארשי גלבזאלב

 .טמירפו באז |
 .והילא גלבזאלב
 .לחר ותיערו ןרהא ואלב
 | ST ואלב
 .הכלמ הדליהו ותיער ,השמ ואלב
 .הינודיס ותיערו יכדרמ ואלב
 37-ו הנלוי הדיגרב ותיער ,יבצ ואלב

 .םידלי

 .ותיערו םולש ואלב
 .ותיערו וציא ואלב
 .םידלי 27( ותיער ,םהרבא ואלב
 ,תידוהי :תודלי 3-ו הניטסנרא ואלב

 .הוואו הרוד

 הנילורק mop | ,הנילטק
 .דלונראו

 : םידליהו

 .הטלורש ןמגרב
 .ותיערו םהרבא
 Tom ותיער ,דלופואיל .א

 .ונרא

 ץיבובוקעי ותיער ,ביל-לארשי
 .הלייב הדליהו האל

 הדליהו הניל ותיער ,דלופואיל
 .י'זוב

 .טסנרא
 .והיתתמ
 .ףסוי דליהו בקעי
 .(רימוטסל) ףסוי
 .הרש ץיבוקשומ ותיערו לאומש
 .הרש ותיערו לאיחי-םייח
 הכרב דלפנירג ותיער ,יתבש

 .הגייפ הדליהו

 .םידלי 3-ו ותיער ,השמ
 -הרש ןמדירפ ותיער ,בקעי
 .רובאגו ןטלוז ,רודנא : םידליהו

 אתבסהו הירמ ותיער ,בקעי
 .הקבר

 הזילע גנאל ותיער | ,ףסוי
 .הריאמו הדורט ,הרו : םידליהו

 ץיבוקרב
 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב

 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב
 ץיבוקרב

 ץיבוקרב
 ץיבוקרב

 ,הקבר
 ץיבוקרב

 ץיבוקרב



 .ותיערו ,בר ,בקעי-ריאמ ידורב
 .דליו ותיער ,יבצ-םייח ידורב
 .דליו ץנימ ותיער ,הדוהי ידורב
 .ותיערו לואש ידורב
 רגנילה ותיערו ,ר"ד oR רלגורב

 .הנריא
 .ר"ד ,ףסוי רלגורב
 .יריפ רלגורב
 .י'זור רלגורב
 .ףלוו דליהו ןועמש רלגורב
 .(לגנא) הלב ןירב
 .ר"ד ,הלב ןירב
 .רי'ד ,רודנש ןירב
 .ןטלוז ןירב
 .טרבלא רטלהכוב
 .ותיערו השמ רגרוב
 .ותיערו יבצ רגרוב
 .לאומש רגרוב
 .םידלי 4-ו ותיער ,בר ,ףסוי םואבסקוב
 .ותיערו השמ ןזייאלגוב

 .ותיערו קיזייא-יבצ טלאג
 .םידלי 3-ו ותיער ,לאלצב טלאג
 .ותיערו לאומש לקנופרג
 .לאקזחי לקנופרג
 .םידלי 4-ו ותיער ,סחנפ לקנופרג
 .דליו (ץיבוקשומ) ותיער ,דרהרג
 הקבר רגנילה ותיער ,והיעשי דרהרג

 םחנמו םירפא :םידליה 2-ו

 טיגרמ רגרבדלוג ותיער ,בקעי ץנאלג
 ,דליו

 .ותיערו ןגיוא ץנאלג
 = דליהו הנימרה ןמזייר ותיער ,יבצ ץנאלג

 .המלש
 .הלודנמ ךיילג
 .דליו םהרבא קילג
 ,הקירא :םידליה 371 לדנמ-םחנמ קילג

 .ףסויו יליל =
 .הנח רברול ותיערו והילדג קילג
 4-ו הבהז יאלג ותיער ,םהרבא קילג

 .יגאו תידא ,יביט ,ימיא :םידליה
 .(טולבנזור) היח קילג
 .הניבס ותיערו השמ קילג

 .יראה יילב
 .(םואבנכייא) הנלה יילב
 .הדוהי יילב
 ,שויאל יילב
 .שויאל ונבו bp יילב

bux ךולב 
 .ןלה םולב

odaתודלי 2-ו ותיער ,שויאל . 
 .המלא םולב
 .ינאפ ותיערו יבצ םולב
 .םידלי 5-ו רנדוב
 :םידליהו הטרב ותיער ,םייח רנטרוב

 .רב-םהרבאו ירוא-ןרהא ,רתסא ,האל

 הדליהו הזרט ותיער ,סוילוי רנטרוב
 .המלז

 .(ץרווש) י'זוב יקסנידוב
 .ןרהא םהרבא דנרב

AT Tr 
 .דליו ותיער ,דוד דנרב
 .לאוי דנרב
 .קירא דנרב
 בד :םידליהו (ץיבולדנמ) הנימ דנרב

 .לדנמו
 .יפאטש דנרב
 .ףלודור דנרב
 .הנשוש ותיערו בקעי סדנרב
 ;ותיערו רסיא ראונ-סדנרב
 27. רתסא ותיער ,דוד ראונ-סדנרב

 .םידלי
 .ןמרה ןוארב
 .(רגניפדלוג) הנח ןוארב
 תידוהי רפפ ותיער ,ר"ד ,סכמ ןוארב

 .הנאירמ הדליהו

 .הלזיג .ותיערו סוילוי ןוארב
 .ונרא ןוארב
 .הלב ןוארב

PRIי'זור . 
 .ר"ד שויאל ןוארב
 .(רגניפדלוג) הנימרה ןוארב
 (הטרב ןמצייו) ותיערו םייח רייורב

 .היבצ הדליהו
 .רטיפ רייורב
 .לאומש דליהו ותיער ,בר ,לארשי ידורב
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 : םידליה 27( לחר ותיער ,קיזייא ןמדלוג
 ונראו ןדא

 .טסנרא דליהו דוד ןמדלוג
 .השמ דימשדלוג
 .ףסוי דימשדלוג
 .הניגר ותיערו ףלודא ןייטשדלוג
 ןיורא :םידליה 27ו  וני ןייטשדלוג

 .הרמיאו
 .יצרמ ןייטשדלוג
 .לאיחי ןייטשדלוג
 .והילא דליהו ילאז ןייטשדלוג
 .םידלי 57ו ותיער ,הדוהי ןייטשדלוג
 .הילאמא ןייטשדלוג
 דליהו (שודאגאה) ר"ד ,יליל ןייטשדלוג

 .עשוהי
 .ותיערו הדוהי ןייטשדלוג
 .סוארק ותיערו יבצ-םהרבא ןייטשדלוג
 הדליהו הרש ותיער ,הדוהי ןייטשדלוג

 .הטק

 .(ןייטשנירג) הנמלאה ילאמ ןייטשדלוג
 .םידלי 275 ותיער ,ריאמ ןייטשדלוג
 .לדנמ ןייטשדלוג
 .ותיערו ?apy ןייטשדלוג
 .יצאל ןייטשדלוג
 .לדא רייאמ ותיערו קחצי ןייטשדלוג
 .השמ ןייטשדלוג
 .ותיערו השמ בילטוג
 .ר"ד ,רדנסכלא בילטוג
 .ותיערו בד לארשי ןמסטוג
 PIO .ותיערו ןימרא ןמסטוג
 .ירו'ג דליהו לטיא ותיער ,בד דירפטוג
 :םידליה 67ו לזייר ותיער ,הדוהי דירפטוג

 הרש ,השמ ,םקעי | ,יכדרמ

 .הטניו

 ,הגלוא

 הדליהו הרש רגרב ותיער ,ןטלוז סורג

oxy? 

 ,שולקימ סורג
 .הקבר ץיבובוקעי ותיערו
 .רזעילא דליהו טמירפ
 .יליצ דנורגואלב ותיערו בייל
 (TH ,בר ,התמש
 .ילתפנ
 .החפשמהו (רימוטסל)

 יבצ ןירג

 רגרבנירג

 רגרבנירג

 רגרבנירג

 רגרבנירג

 רגרבנירג

 :םידליה 3-ו םירמ ותיער ,דוד
 .לחרו באז ,ךורב

 .ותיערו קיזייא
 היח ואדנל ותיער ,עשילא-םייח

 .םידלי 5-ו

 .ר"ד ,לאומש
nb: 

 ,דוד
 .החפשמהו (ןמדירפ) ותיער ,השמ

 .םידלי 4-ו ותיער
 .ינאי דליהו (םולב) ותיער

 קילג

 קילג
 קילג

 קילג

 קילג
 קילג
 קילג
 27ו י'זו'ז ינארפוס ותיער ,ר"ד ,הלב קילג

 .הקיראפו רטיפ :םידליה

 .לטיג ותיערו השמ קילג
 לסיז ץיבוקשומ ותיער ,לאקזחי ןמסקילג

Be? 4-1 

 רגרבדלוג הרש Py ,םהרבא-השנמ
 .הטניו ידה ,יליו :םידליה 3-ו

 'ץיבונב ותיער ,לשיפ-םחורי
 -רזעילא | ,קחצי
ANTןימינב-השמו . 

 -נכייא ותיערו הדוהי-לארשי
 .הטלא םואב

 : םידליה 374
 רגרבדלוג

STN 

 רגרבדלוג

 .(רדיו) הקשירוב גרבדלוג
 .ןועדג ןודרוג דכנהו הנמלאה רגרבדלוג

 יליל ץר ותיער ,ר"ד ,קלא
7991 

 רגרבדלוג

 .קחצי-השמ רגניפדלוג
 .הנימרה ותיערו י'צרב
 .לדייא ותיערו ןועמש
 ,קחצי : םידליה 3-ו לטיג היח

 .בקעיו השמ

 .ותיערו המלש
 .ותיערו קחצי
 רגנילה ותיערו םהרבא-ריאמ

 .הטיא
 .ותיערו לשרה

 Vang דליהו י'זאר
 OT ותיערו ןרהא

 דליהו (ןייטשדלוג) רתסא
 .ןועמש

 .הירא
 .ותיערו טנרב
 .לזייר ותיערו ןרהא

 רגניפלדוג
 רגניפדלוג
 רגניפדלוג

 רגניפדלוג
 רגניפדלוג
 רגניפדלוג

 רגניפדלוג
 רגניפדלוג
 רגניפדלוג
 רגניפדלוג

 רגניפדלוג
 רגניפדלוג
 רגניפדלוג
 .רתסא ןמדלוג



 .לטא דלוונירג
 .רוטרא דלוונירג
 ץיבוקשרה ותיער ,ר"ד ,קירנה דלוונירג

 .התרמ הדליהו לטא

 : םידליה 27( ותיער ,והיתתמ דלוונירג
 .ןרהאו השמ

 -  .לואפ דליהו קירנה דלוונירג
 ,השמ :םידליה 37ו ותיער ,דלוונירג

 .רתסאו היביז

 .דליו ותיער ,וגוה דלוונירג
 .דליו ותיער ,הלב דלוונירג
 .שויאל דלוונירג
 597. דלוונירג
 .םהרבא דליהו ינ'ז ותיער ,בקעי דלוונירג
 .ריאמ דלוונירג
 :םידליה 3-ו רתסא ותיער ,דוד ןמסורג

 .לחרו הרש לרפ

 .הדניה הדליהו לאומש ןמסורג
 379 (רנזיו) ותיער ,ןהכה ןועמש ןמסורג

 .םידלי

 .םידלי 27ו ותיער ,לאומש ןמסורג
 .ןועמש ןמסורג
 .ןרהא רנבוג
 :םידליה 277 טיגרמ ותיער ,ןמרה רנבוג

 .תידאו ונרא

 ,קרמ :םידליה 4-ו ותיער ,השמ טוג
 .הרשו תידא ,בקעי

 .רתסא טריוטוג
 67ו  לדניירק ותיער ,םהרבא ןמטוג

 ,ןועמש ,הדירפ ,הלטא ,טנרב : םידליה
 .עישו הנינפ

 .לאקזחי VPR ןמטוג
 .סחנפ ןמטוג
 .בד ןמטוג
 377 הטרב לבאנ ותיער ,דוד רגרבזניג

 סנגאו ץירומ ,הינפטש : םידליה

 :םידליה 3-ו לדנימ ותיער ,ןמרה רגרבזניג
 .ישרו הגייפ ,לדנייש

 .טמירפ רגרבזניג

 הנימרה ותיערו ןמרה רגרבזניג

 .יווא הדליהו וטאק ותיער ,ןגיוא רגרבזניג

 .םידלי 3-ו ותיער ,(הלוי) רגרבנירג
 .הלזיג ותיערו קרמ דלפנירג
 .םידלי 27-ו ותיער ,ןרהא דלפנירג
 :םידליה 371 (ץיבוקרב) הזור דלפנירג

 .לדניירבו םירמ ,לטא
 :םידליה 3-ו םירמ ותיער ,יכדרמ דלפנירג

 .הקשוריפו הקלול ,הנ'זוב 3
 .ותיערו לואש דלפנירג
 .ותיערו השמ דלפנירג
 -נירג) ותיערו המלש-םהרבא דלפנירג

 ,(רגרב |

 .ןרהא דליהו ותיער ,ריאמ דלפנירג
 .לשרה דליהו (רדנלוה) הנח דלפנירג
 דליהו הקבר ותיער ,לאפר דלפנירג

 .לשנא
 .םידלי 27ו ותיער ,ךורב דלפנירג
 .המלש דליהו (לטיירט) הבוט דלפנירג
 הטרב םולבנזור ותיער ,השמ דלפנירג

 הזילע ppp ,לדנמ :םידליה 47(
 .ןגיואו

 27ו רתסא ותיער ,לאומש דלפנירג
 .הרלקו mim : תודליה

 .ותיערו השמ דלפנירג
 .ה'צנה רתסא דלפנירג
 .הצנירפש דלפנירג
 .ךורב-קחצי  דלפנירג
 .סדיא-הקבר דלפנירג
 .דליו הדוהי-בקעי דלפנירג
 .םידלי 3-ו ותיער ,לאקזחי דלפנירג
 .לשרה דלפנירג
 .םידלי 27ו ותיער ,ךלמילא דלפנירג
 .הטלורש סייו ותיער ,ריאמ דלפנירג
 .םידלי 2-ו ותיער ,ןימינב דלפנירג
 .החפשמהו ,טחוש ,בייל-ןמלז ןב דלפנירג
 .ביילדהשמ Tom ותיער ,לואפ דלפנירג
 .דליו ותיער ,בקעי דלפנירג
 .החפשמהו ותיער ,םהרבא ןייטשנירג
 ' .לריצ ןייטשנירג
 .לסיז ןייטשנירג
 .ותיערו mba ןייטשנירג
 .דוד דליהו לטיג ותיער  ,יבצ ןייטשנירג
 .היח ןייטשנירג

 .ותיערו ריאמ דלוונירג
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 .הדירפ רנסכה
 .לוראקו הילוי רנסכה
 .םידלי 271 (ןיילק) ותיערו רלה
 .(לדנמ) "שב רגנילה
 ינפ ףוהלגניר ותיער ,ןועמש רגנילה

 .םידלי 4-ו =
 .הקספ דלפנירג ותיערו םהרבא רגנילה
 .דליו ינפ הטוג ותיער ,יבצ-ןמרה רגנילה
 :םידליה 3-ו הרש ותיער ,ןרהא רגנילה

 .רתסאו תידוהי ,ץרפ

 .יטב ותיערו ףסוי םהרבא רגנילה
 .ןרס הדליהו רתסא ותיער ,ףסוי רגנילה
 דליהו הכרב רגרוב ותיער .קחצי רגנילה

 .רוטרא

 .הקבר ותיערו יבצ דוד רגנילה
 .התרמ הדליהו הנא ותיער ,השמ רגנילה
 .דליו הנא ץיבובוקעי ותיער ,השמ רגנילה
 ,ףסוי ,המילב :םידליה 5-ו התרמ ןמרה

 .תידאו יליל ,טיגרמ
 :םידלי 4-ו הטרב ותיער ,קירנה ץיבוקשרה

 .הלואפו וני ,הלב ,ןמרה
 .הרש ץיבוקשרה
 .ןלוי ץיבוקשרה
 .ינפ ץיבוקשרה
 .היפו'ז ץיבוקשרה
 .דליו הנרא ותיער ,ץיבוקשרה

 .ותיערו דוד ץיבוקשרה
 .ותחפשמו המלש ץיבוקשרה
 .דליו (רגרבסייו) הגלוא ץרה
 .האל ותיערו לאומש יאה
 .דליו ותיער ,םייח שריה

wnעשוהי . 
 :םידליה 3-ו mbox ותיער ,ףסוי שריה

 .תידוהיו הקירמ ,לואפ

 .לשרה דליהו לריצ ותיער ,לרב שריה
 .באז םייח שריה
 .קירנה שריה
 .דליו (לגיפש) ותיער ,ונאמ סיה
 .דליו ותיער ,ןועמש סיה

mm o 
 | .ןמלק רדנלוה
 .היח הדליהו הרש ותיער ,טנרב רדנלוה
 .דליו ותיער ,ונרא ילוה

 הלייב ותיער ,בר ,רזעילא ץיבודיוד
 .ןרהא דליהו

 .(טור) .ותיערו ץיבודיוד
 .ןרהא ץיבודיוד
 .םידלי 6-ו ותיער ,בקעי ץיבודיוד
 .ותיערו םחנמ ץיבודיוד
 ,םידלי 3-ו ותיער ,לדנמ ץיבודיוד
 .ותיערו בל ץיבודיוד
 .ילתפנ ץיבודיוד
 .דליו השב הרש ותיער ,ןועמש ץיבודיוד
 ,לזיירדהוח : םידליה ay הרש ץיבודיוד

 .הדוהי-השמו דבכוי ,לדנייש
ONTותיערו בד . 
wonםידליה 471 הלוג : Pp pra 

 .רזעילאו ףסוי |
 .ותיערו לטייפ ןתנ שטיוד
 .םידלי 2-ו הנמלאה שטיוד
 .םידלי 277 ותיער ,םהרבא שטיוד
 היח טדימשדלוג ותיער ,בקעי שטיוד

 .הנריא הדליהו

 .םידלי 27ו ותיער ,יני שטיוד
wonותיערו בל . 

 .ןלוי קילג ותיערו לאינד רקורד
 .(ןוארב) הנימרה גלשכרוד
 .ןימינב גלשכרוד
 .יווא גלשכרוד
 .שולקימ דליהו דפרא גלשכרוד

 .םידלי 8-ו ותיער ,םהרבא ןמרבה
Alonםידליה 2-ו הקשב ותיער ,ןימרא  : 

 .המאו רוביט
 .ותיערו רודנש סלה
 .החמשו השנמ :םידליה 2-ו הקבר רלדנה
 :םידליה 4-ו ותיער ,םהרבא סונלזה

 .לטיגו ןועמש ,ןרהא ,בקעי

 om 2-ו ותיער ,לימא סונלזה
 .ותיערו לריצ סונלזה
 .םידלי 471 סחנפ טפואה
 .ותחפשמו דוד טפואה
 .ותיערו בקעי ןמטפואה
 .(רדניב) המלז רזואה
 ,לטומ :םידליה 3-ו ותיער ,השמ טכה

 .הלייבו הנח



 .םידלי 2-ו ותיער ,לדנמ סייו
 .םידלי 2-ו ותיער ,ןתנ סייו
 .ירלק ןמסדנל ותיערו ,דוד סייו
 .םידלי 4-ו ותיער ,םהרבא סייו
 .לטיג ותיערו דוד סייו
 .יפפ סייו
 .החפשמהו ותיער ,דלופואיל סייו
 AT סייו
 .דליו הגייפ ותיער ,לואש סייו
 .ותיערנ סחנפ סייו
 .ןועמש סייו
 .םחנמ סייו
 .דליו ותיער ,םייח סייו
 .לחר סייו
 יצאל :םידליה 2-ו (דלפנירג) הרש סייו

 .הרמיאו

 .החפשמהו ותיער Pay סייו
 .לאומש סייו
 .והילא סייו
 .טחוש ,לאיחי רזייו
 .ןלה רזייו
 :םידלי 3-ו הרש ותיער ,לימא רגרבסייו

 .ביילו רתסא ,והימרי

 ,הנוי : םידלי 3-ו (ןמטוג) ינפ רגרבסייו
 .לכימו יבצ

 .ותיערו ףלודא רגרבסייו
 .קחצי ןמסייו
 הרש ץיבולדנמ ותיער ,השמ םחנמ ןצייו

 .ןתנוהיו הדוהי : םידליה 2-ו
 .קחצי רפוהנצייו
 .םידליה 2-ו ותיער ,השמ רפוהנצייו
 .ןימרא ןמטלו
 .םידלי 8-ו ותיער ,ףסוי רניו
 .לדנמ-םחנמ דליהו לאיתוקי רניו
 YT ,הרמיא רדיו
 .ר"ד ,הטשיפ רדיו
 .הנריא ץיבוקציא ותיערו ירדנא רדיו
 .םירמ ןמפואק ותיערו רזל רדיו
 הדליהו הקשוב רנייטש ותיער ,ולסל רדיו

 .הרוטקיו

 :דללו Arh ,בייל ץמלנ רדיו
 .ותחפשמו ,טחוש ,ףסוי רדיו
 .דליו ותיער ,ןטלוז רדיו

 .הווא הדליהו רד הרמיא לש היערה ,ילוה
 .הלדא ןמטוג ותיערו wt סוילוי ילוה
 .ותחפשמו ףלודא יקצרוה
 .ותיערו םירפא ץיבורוה

peanהחפשמהו ותיער ,םהרבא . 
 .לואפ טברוה
 .קחצי רדנשוה
 .לארשי רדנשוה
 .םידליהו לזייר גינה
 .ראקסוא גינה
 .טיגרמ גינה

TONםידלי 4-ו . 
 .דליו הנמלאה רלאוו
 ,רדנסכלא :םידליה 4-ו יטאק םורטשרסאו

 .ואילו ףלודור ,הנלה

 .דליו הרש ץנלג ותיער ,סקילפ רגרבנייו
 .םידלי 3-ו לטיג רגרבנייו
 הנירטק :תודליה 2-ו ריאמ רגרבנייו

 .הוואו
 .ןרהא רגרבנייו
 .ותיערו ןמרה רגרבנייו
 .(יול) תידוהי רגרבנייו
 .ותיערו לדנמ רגרבנייו
 .(בוה'צא'צ) דוד רגרבנייו
 .החפשמהו (הצבוברו) ןועמש רגרבנייו
 .הקשיראמ ותיערו ןושרג רגרבנייו
 ("A הצנירפש ותיער ,ןועמש רגרבנייו

 .רתסאו הנ'זור ,והיתתמ ,השמ : םידליה

 הרש ןמטוג ותיער ,הדוהי יבצ קוטשנייו

 .באזו םירמ :םידליה 2-ו

 הדליהו י'זור ץיבוקציא ותיער ,ימוב סייו
 .הרימ

 :םידליה 2-ו
 .ךירמיאו בלסידאל

 (דלפנירג) הטלורש סייו

 .בקעי דליהו הזיג ותיער ,ףלודא סייו
 .הניפזוי 0(
 .יטב סייו
 .(תילגרמ) היביל התבו הטני סייו
 .לאומש Tom הלה ותיער ,ןמרה סייו
 .ינפ הדליהו mbox ותיער ,ףסוי סייו
 :םידליה 3-ו הקבר ותיער ,סכמ סייו

 .גיבדולו לאונמע ,ףסוי
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 . .(ןמזייר) הקנל ץיבובוקעי
 .םידלי 4-ו ותיער ,ןתנ יקסניבורי
 :םידליה 2-ו הנלה ותיער ,טנרב ץיבופסוי

 .היבצו הליצ
 57ו הניגר רלימ ותיער ,גילז ץיבוקסוי

 .םידלי
 .ותיערו ןמרה ץיבוקידוי

 .ףסויו Aon :םידליה 27ו לדנמ לוימרכ
 .םידלי 3-ו ותיער ,ןימינב ץכ
 :םידליה 3-ו האל ותיער ,השמ ץכ

 war לואש ,םהרבא
po27ו לדנייש ותיער ,םייח לאומש  

 .יבצו עבש :םידליה
opףסוי . 

 ,לאנייה :םידליה 37ו הנימרה ואדנל
 ,שולקימו רדנסכלא

 .בקעי ואדנל
 ,זילע : םידליה 3-ו (ץרווש) הזור ואדנל

 .יצנאמו הקשוב
 .ןטלוז .ואדנל
 .ותיערו לארשי ואדנל
 .םידלי 27ו ותיער ,ףסוי ואדנל
 .בקעיו אפיל : םידליה 27ו ותיער ,ואדנל
 :םידליה 3-ו הרש ותיער ,ןימרא ןמסדנל

 .רדנסכלאו הניל ,הגלוא
 .הזור ותיערו יבצ םייח ןמסדנל
 .הליצ ןמסדנל
 27ו הניר ןיילק ותיער ,ןועמש ןמסדנל

 .לספו שרה :םידליה |
 .רדנסכלא דליהו ותיער ,טנרב ןמסדנל
 .לדיי ןמסדנל
 .םידלי 27. ותיער ,פיליפ ןמסדנל
 .םידלי 271 ותיער ,רודגיבא ןמסדנל
 .בקעי ןמסדנל
 2-ו היח דלפנירג ותיער ,דוד ןמסדנל

 .םידלי
 .ןרהא ןמסדנל
 (רתסא שקרפ) ,השמ ןמסדנל

 .םידלי 279
 ותיער

 ..רדנסכלא ןועמש ןמסדנל
 .לאכימ ןמסדנל
 .לטא רלסק ותיערו ו'זיא ןמסדנל

 .הרש ותיערו ריאמ קחצי רונליו
 האל רתסא ותיער ,ריאמ יבצ לזיו

 .הדוהיו pow ,השמ : םידליהו
 .דליו (ץיבודיוד) היח רנזיו
 .םידלי 271 (ץרווש) ותיער ,השנמ ףלוו
 .םידלי 3-ו ותיער ,לרב ץיבופלוו
 .םידלי 2-ו (םולב) ותיער ,יבצ לבורו
 .םידלי 4-ו ותיער ,ילתפנ דלוו

 ונרא :םידליה 277 ותיער ,לאוי דלפנדייז]
 .לחרו

 .םידלי 5-ו amy ,ךלמילא ןמרכיז
 .םידלי 27ו ותיער ,לאומש ןמרכיז
 .ותיערו םהרבא ןמרכיז
 .הטרב ןמדלפ ותיערו והיתתמ ר)גניז
 AT ,ןימרא רגניז
 .לטיג דלסר ותיערו טרבלא רגניז
 .םידלי 277. ותיער Pay ןמסיז
 .ילופ ץיבוקילז
 :םידליה 2-ו רתסא ותיער ,לאכימ רמוז

 .הרשו והילא
 .םידלי 27ו ותיער ,השמ רמוז
 .והילא רמוז
 .םידלי 4-ו ותיער ,קיזייא ןיישננוז
 .הווא הדליהו יכדרמ ןיישננוז
 .הדגמ ותיערו רוביט דלפננוז
 .ותיערו לשרה דניקסיז
 .ותחפשמו ,בר ,יבצ ןמסיז
 .בקעי ץיבונמלז
 .הירמ הדליהו יליל ותיער ,לרוא רלייז
 .ותחפשמו (רגנ) דניקסיז
 .(יאללאק) זילע שוצנאט
 .ותיערו לארשי ןמכייט
 .(יאללאק) הליא קורוט
 .םידלי 3-ו ותיער ,דוד טפאהיירט
 : םידליה 479 ןלוי ותיער ,ףסוי לטיירט

 .השמו היח ,הרש ,הלדא
 .ותיערו רומ קנרט

 רגנילה ותיערו הדוהי לארשי ץיבובוקע"
 .לרפ

 .הכרב ותיערו ץנגיא ץיבובוקעי
 הוח ץיבוקרב ותיער ,ףסוי ץיבובוקעי

 .םידלי 4-ו

a a a I I VEZETOT MELETT ETT TE TE TSE ET ERSZ ZT GETE SE TE ÖVEZETEN IER OI ES 



 .םייח רברול
 57( לדיא דירפ ותיער ,הדוהי רברול

 הקבר ,הרש ,רתסא ,הדיירפ :םידליה
 .םייחו |

 .הניגר ותיערו יבצ רברול
 :תודליה 27ו י'זור ותיער ,והיעשי רברול

 .הוואו יציל
 .םידליה 277 הקנל ותיער ,אגרש רברול

 .דרפלאו הדוהי

sandהשמ . 
 :םידליה 4-ו הקעז ותיער ,סוכרמ רברול

 .לזיגו ינח ,אגרש ,ילתפנ
 .דליו י'זור ותיער ,י'ינאש רברול
 : םידליה 277 לחר ותיער ,יכדרמ רברול

 .ןתנו ןרהא
 Aaa לול
 ,שולקימ יול
 .דליו ותיער ,לאומש יול
 .ותיערו רודנש רלפל

 571 הרש רגניפדלוג ותיער ,הירא יאמ
 דוד ,האל ,לחר | ,הדלוג | :םידליה

 .הלייבו
 .םידלי 37(

 4-ו  (ץיבולא)
 .םידלי

 ותיער ,םחנמ רלאמ
 mya ,לאומש קילאמ

 .םידלי 277 ותיער ,הירא לדגאמ
 .ןרהא ץיבוקרמ
 271 הלדע ותיער ,יבצ pon ץיבוקרמ

 .ןימינבו ריאמ : םידליה
 .החפשמהו ותיער ,דוד ץיבוקרמ
 דליהו לסיז ותיער ,י'טאמ ץיבוקרמ

 .עשוהי

 הנימ ותיער ,הדוהי רזעילא ץיבוניטרמ
 .הפיו השמ ,ףסוי :םידליה 3-ו

 :תודליה 277 הליצ ותיער pay ץיבוריימ
 .טיגרמו הדיא

 .הנח ותיערו ףלודא ץיבוריימ
 ,שונא ץיבוריימ
 .םידלי 3-ו וני ץיבוריימ
 .דליו ותיער ,ךלמילא רלמ
 .יבצו םחנמ :םידליה 27ו לאירזע רלמ
 .םידלי 277 ותיער ,ןושרג ץיבולדנמ
 .םידלי 2-ו ותיער ,ףסוי ץיבולדנמ

8 

 .(ןיילק) הלב ןמסדנל
 | .רוטקיו ןמסדנל
 .יבובו הקשילוי : םידליה 271 ילואפ גנל
 .דליו ותיער ,ןועמש רגנל

 המולב ץיבוקרב
 .םידלי 5-ו הקליז

 ,לאנתנ רגנל ותיער

 .הטרב ותיערו רזעלא ץיבובל
 :םידליה 3-ו ותיער ,טופיל ץיבוקפל

 .בקעיו יליל ,השמ
 .ינח ץיבוקפל
 .הדליה הדליהו ותיער ,ןמרה ץיבוקפל
 .(ןלוי גרבנש) ותיערו והיתתמ ץיבוקפל
 .ותיערו יבצ ץיבוקפל
 .החפשמהו ותיער ,הלב ץיבוקפל
 .םייח ץיבוקפל
 .םידלי 27ו ותיער ,ןמלק ץיבוקפל
 .ןלה ותיערו םהרבא ץיבוקפל
 .השמ ץיבוקפל
 הקבר ותיער ,(הקוסיו) סוקרמ ץיבוקפל

 היוביא ,השקימ ,ונרא :םידליה 47
595999 

 :םידליה 271 הנח ותיער ,םחנמ ץיבוקפל
 .טסנראו עשוהי

 .םידלי 2-ו הטיי ותיער ,ףסוי
 .םידלי 3-ו לזייר ותיער ,דוד
 .םידלי 3-ו לספ ותיער ,קחצי
 .דליו (הצי'צלמ) הנמלאה
 .השמ לארשי
 .םידלי 2-7 השוא ותיער ,יבצ
 :םידליה 27ו הרש ותיער ,השמ

 .טסנראו סכמ

 ץיבוקפל
 ץיבוקפל
 ץיבוקפל
 ץיבוקפל
 ץיבובייל

yam 
 ץיבורונל

 .םידלי 2-ו ותיער ,ונוק למל
 .(לאורומ) APD ןמטכייל
 .(רגרבנייו) mmm יול
 : םידליה 27( הקבר ותיער ,קחצי טכיל

 .הגייפו  הזייר
 .הנח ותיערו לאכימ לאיחי גרבנטכיל
 .המריא ותיערו רוטרא ךילביל
 .החפשמהו ותיער ,רדנסכלא ץיבוקפיל
 .החפשמהו הליצ ותיער ,ןמלק ץיבוקפיל
 .החפשמהו ותיער ,ףסוי ץיבוקפיל
 .ןוליא ץיבוקפיל
 ,שלוקימ ץיבוקפיל

 ראואסיל .דליו ותיער ,בר ,דוד
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 .הטרב ץיבוקפל ותיערו ןומלאש רלימ
 .רוביט tom (קלופ) המא רלימ
 .קירא דליהו ץנגיא רלימ
 .הרואל ץיבוניטרמ ותיערו Aor רלימ
 .הדיא ןרטש ותיערו קחצי רלימ
 .דליו הקנל ותיער ,רודננ רלימ
 .לארשי דליהו הניד ותיער ,יאתבש רלימ
 .הוח רלימ
 .קירנה רלימ
 יראש ,לטא :םידליה 577 ןרס רלימ

 .הקנרבו יתסא ,י'זאר

 הנח רלסייה ותיער ,ר"ד ,סכמ ןמיונ
sob 279רודואיתו תידוהי . 

 .םידלי 27ו ותיער ,ץנגיא ןמיונ
 277 הלואפ לסמא ותיער ,השמ ןמיונ

 .םידלי

 : םידליה 3-ו הנוליא ותיער ,בד ןמיונ
 .היטאמו ילוז ,לחר

 6-ו הכלמ רגנילה ותיער ,הירכז ןמיונ
 -םחנמ ,יכדרמ ,המחנ ,יבצ :םידליה

 .לאומשו טמירפ ,לדנמ
nyהדליהו הנח  

 .הבהז
zonaדודדהשמ , 

 .דוד-בקעי ןמיונ
yan4-ו הקבר ותיער ,ןומלש קחצי  

 .הקלמשו הנח ,לדנרב ,הרובד :םידליה
ywלדנמ-םחנמ . = 

 Roy : םידליה 2-ו ותיער ,לאומש ןמיונ
 .ודודו

 8-ו Pay ותיער ,המלש-םייח סקס
 ,היח ,הרש ,םירמ ,הקבר :םידליה
 .לדניירבו warp ,הלייב ,האל

 .םידלי 27( רתסא ץיבוקרב ותיער ,רדנס

 | .םירמ לגופ
 .החפשמהו ותיער ,יבצ לרפ
 הדליהו הנא דלפנירג ותיער ,סוירמ רפפ

 .יציל
 .גרויג קלופ
 (ןמסוארטש) mya ,שולקימ | קלופ

 .יצוד הדליהו

 ץיבולדנמ .םידלי 27ו ותיער ,המלש
 -ליה 4-ו הכלמ ותיער ,ןמרה ץיבולדנמ

 .ןרהאו הרואל ,הטרב ,הנלה :םיד
 .םידלי 3-ו יפו'ז ותיער ANT הדנימ
 .ותיערו דוד ןמלטימ
 .ותיערו לאומש ?apy ןמלטימ
 :םידליה 3-ו הרלק ותיער ,בקעי ןמלטימ

 .הרשו קחצי ,לארשי
 לקלל :םידליה 2יו

 .זילעו
 בקעי

 .הזרט ותיערו לפוק
 .םידלי 3-ו ותיער ,לשנא
 (רדיו) ותיער ,ךורב םהרבא

 .םידלי 3-ו
 .(בוה'צא'צ) דוד

 ? apyהנח ותיער ,הירא 377
 .הקברו החמש ,לדנמ : םידליה

 .ימענ
 27ו הרובד ותיער ,לארשי

 .ףסויו הדוהי :םידליה
 3-ו  לסיז ותיער | ,הדוהי

 ץיבוקדרומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ
 .רזעילאו לארשי nox : םידליה

 27ו הנח ותיער ,רזעילא
 .רתסאו םירמ : םידליה

 .םידלי 4-ו ותיער ,השמ
 .םידלי 57ו ותיער ,ןרהא

 .בקעי
 .האל
 .םידלי 27ו ותיער ,יכדרמ
 .הלייב הדליהו o ,הנח
 2719 ןרס ואלב ותיער  ,וני

 .םידלי
 .'פשמהו pp" ואלב ותיער ,וני
 .םידלי 2-ו ותיער ,בייל
 .םידלי 27ו ותיער ,םייח
 .ינפ ץיבוקשרה ותיערו יצרמ
 .סכמ
 5-ו (דלפנירג) ותיער ,השמ

 .םידלי
 : םידליה 27ו  ,ותיער ,ןימרא

 .יצאלו הניגר

 .החפשמהו ותיער ,רוטרא
 .יכדרמ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ

 ץיבוקשומ
 ץיבוקשומ



 4-ו הקשילוי ותיער ,ןועמש | דניירפ
 .ילילו הדגמ ,הדילא ,טבזילא : םידליה

 .לדניירב ותיערו הירא דניורפ
TDי'זוב . 

JPR TD 
TDףסוי . 
TDהרש ,לאומש :םידליה 3-ו היח  

 .הקברו
 : םידליה 27ו הילזור ותיער ,ןמרה דירפ

 .הלזיגו הלב
 .הרובד ותיערו ףסוי דירפ

TD27ו הגייפ רמוז ותיער ,ןימינב  
 .הקברו הרש :םידליה

 : םידליה 2-ו רתסא ותיער ,בקעי דירפ
 .הרלקו רודגיבא

 mw“ ,המולב : םידליה 3-ו ,לחר דירפ
 .לואשו רתסא

TDותיער ,השמ  yop57ו הנח  
 .האלו לואש ,יבצ ,עבש ,הרש :םידליה

 .םידלי 37( ,הבוט הנח דירפ
 :םידליה 3-ו הניד ותיער ,ךלמילא דירפ

 .לאיחיו קחצי ,השמ

 .הדירפ הדליהו לחר הקבר הרש דירפ
 .הרופיצ סונלזאה ותיערו לאומש דירפ
 .םירמ ותיערו והילא דירפ
 .םידלי 27ו ותיער ,ךירנייה דירפ

TDהטא ןמכרפש ותיערו ןוטרמ . 
 .הכלמ הדליהו לחר ותיער ,וני ןמדירפ
 ,םידליה 27ו ותיער ,דלופואיל ןמדירפ

 .יטונו יכדרמ

 :םידליה 27ו ריאמ לאירזע ןמדירפ
 .יבצ-דודו בקעי ,רודגיבא

 .םידלי 4-ו ותיער ,ןוטרמ ןמדירפ
 boy לקנרפ ותיערו לואפ ןמדירפ
 (ץיבוקשומ) ותיער ,בר ,לאירזע ןמדירפ

 .יכדרמ דליהו
 277 לטמ קילג ותיער ,בייל-בקעי ןמדירפ

 .ןתנו poo :םידליה
 .םירמ ותיערו דראודא ןמדירפ
 .םירמ ותיערו והילא ןמדירפ
 .יטאק ןמדירפ
 :םידליה 3-ו ,יטמ ותיער ,ךורב ןמדירפ

 .דודו בקעי ,ריאמ

 .(ןמצלז) amy דרנרב קלופ
 27-ו  (ןמסורג) ותיער ,שולקימ קלופ

 .םידלי

 ,רודיזיא :םידליה 37( בד-םהרבא רגרפ
 .ליוונאזו האל

oDהיח ,הפי :םידליה 37ו םייח  
 .לחרו

 .הזור הדליהו הרש ותיער ,דוד סיורפ
 .(ןמטוג) המולב שקרפ
 .לשה עשוהי שקרפ
 .הרובד שקרפ
 .יטיק הדליהו וגוה שקרפ
 .לזייר הרובד שקרפ
 .םידלי 47ו ותיער ,השמ ץיבוקייפ
 .םידלי 3-ו לדנמ ץיבוקייפ
 .דליו (ןמפואק) ותיער ,קירנה דלפ
 .םידלי 3-ו ןמרה רדלפ
 .החפשמהו ותיער ,השמ ןמדלפ
 .(סיה) הרלק לקניפ
 .םידלי ey ותיער ,לאקזחי קנלפ
 TOM הנריא רנסקה ותיער ,ו'זאד רודופ

 .סמוט

 .(גוצרה) ינפ רודופ

 37( םידלי 2 ,(ץיבוקשומ) הוח רדפואפ
 .םידכנ

 .הקבר ןיטלופ
 .(ןמסדנל) הרונויל 'ץגרופ
 .הוואו תור : םידליה 27ו הינודיס ךיליירפ
 -ליה 4-ו הטיו ותיער ,יכדרמ ךייריירפ

 .הוחו רשא-ריאמ ,ךורב ,רדאלא :םיד

 wwe לקנרפ
 .לזייר ותיערו המלש לקנרפ
 .לשרה עשוהי לקנרפ
 .ותיערו דוד לקנרפ
 .ותיערו לוואפ לקנרפ
 .ותיערו יכדרמ לקנרפ
 .(רדנלדירפ) טיגרמ ןייטשרייופ
 .(ךולב) הקלטא ןייטשרייופ
 .(ףרוצ) הקי'זור ןייטשרייופ
 לזייר קילג ותיער ,ןמלק ןזייארייופ

 .ריאמ דליהו

 .שויאל ןייטשרייופ
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 : םידליה 3-ו הטרב ותיער ,וגוה ןיילק
 .הוואו זילע ,תידא

 .הגמלאה ףלודא ןיילק
ppותיערו םהרבא . 

wind) pspותיערו . 
 .דנומגי'ז ןיילק

propהדגמ הדליהו הכלמ ותיער ,פיליפ . 
ppםידלי 371 (יכוס) . 

 .הכלמ ןיילק
 .ותחפשמו בקעי ןיילק
 .ותיערו יבצ יכדרמ טופולק
 .דבכוי לזיו ותיערו ןתנ ןרוק
 :םידליה 4-ו (דלוונירג) יריפ רזואהנרוק

 WN החמש ,השנמ ,השמ
 3-ו הינוטנא ותיער ,ףלודא םואבנטסק

 .ילוזו ןאילימיסכמ ,התרמ : םידליה
 :םידליה 7-ו האל ותיער ,חספ רצרק

 ,ךלמילא ,הזור | ,ןמלק | ,יכדרמ"לכימ
 (SANT השמ-םחנמ ,סחנפ

 .הקבר ותיערו םירפא סוארק
 .הגייפ סוארק
 .י'זור ותיערו שויאל סוארק
 .ריירב ותיערו לאומש סוארק
 .החפשמהו ותיער ,השמ סוארק
 .רלכייא ותיערו םהרבא סוארק
 .םידלי 4-ו ותיער ,קידוז סוארק
 ידרפ רלדורב ותיער ,ןטלוז ץיבונורק

 .ןוויא דליהו

 .ותיערו םהרבא ץיבונורק
 .ןרסו ילוז : םידליה 27ו רודיזיא ץיבונורק
 .םידלי 3-ו ךובסגינק

 הדליהו הזיג ץיבוקרב ותיער ,קירנה ץר
ON | 

 mm הכלמ :םידליה 271 םהרבא טרופפר
 9-ו הקבר יודנל ותיער ,החמש ךייר

 ,רמת ,הרובד ,האל ,הרש ,םירמ : םידליה
 .באז-השמו הנח ,םולש-םהרבא ,לאומש

 .הרמיא דליהו פיליפ ךייר
 279 ןמסדנל ותיער ,ר"ד ,ץנגיא ךייר

 .סמוטו יווא: : םידליה

 .דליו ותיער ,ונרא ךייר
 .(ןמסדנל) ןריא ךייר

 .י'זור ותיערו רזוע ןמדירפ
 .לטא גרבנייטש ותיערו ןימרא ןמדירפ
 .םידליהו ותיער ,יכדרמ ןמדירפ
 4-ו  לדנירב ותיער | ,ףסוי ןמדירפ

 .היחו דוד ,ביילדהשמ ,יכדרמ : םידליה
 לדניש :םידליה 2-ו  לזייר ןמדירפ

 .הכלמו
 .הלואפ ותיערו השמ רגנילרפ
 .םידלי 4-ו שאילע סקופ
 ןימינב ,רודגיבא :םידליה 3-ו רזל סקופ

 .הקנלו
 .םידלי 27ו  ,ותיער ,הלב סקופ
 .ותיערו פיליפ סקופ
 .שרדנאו יגא :םידליה 27ו סקופ
 .הניבלמ ותיערו קראמ ידרופ
 : םידליה 27( הנא ותיער ,ףלודא טסריפ

 .הקנ'זורו רדיזד
 ?apy :םידליה 2-ו (לגיפש) הנלה טסריפ

 .דודו

AVESי'זור . 
 י'זור רדיו amy ,ר"ד ,ףסוי יאלק

 .הנריא הדליהו
 .ןושמש רופאק
 .(רלק) יפטש סטרק
 .השמ-שרה tom הדוהי-לארשי רלסק
 ןריא :םידליה 27ו ,ר"ד ,לואפ רלסק

 .הנא-הירמו

Wopםידלי 47ו ותיער ,ןמרה . 
 .בקעי רלסק
 .החפשמהו ותיער ,יבצ רלסק
 .לטיא ותיערו דוד רלסק

podeקחצי :םידליה 5-ו האל-לחר , 
 .הנחו ,היח ,לחייר ,אפיל

amyןמדירפ  TOR 
 3-ו הניגר ותיער ,שריה םייח

 .י'נאשו יליו ,וני : םידליה
 3-ו גרבניש ותיער ,שרה םייח

 .םידלי

 ןיילק

 ןיילק

 ןיילק

 .(רגרר) י'זרא ןיילק

 ay ןיילק
 .ןועמש ןיילק
 ,(יילב) הטלורש ןיילק



 .הנמלאה טור
 .דליו ותיער  ,סחנפ טור
 .החפשמהו ותיער ,פיליפ טור
 .ותיערו השמ טור
 .בר ,עשוהי ןיבור
 .ותיערו םייח ןיבור
 .םידלי 2-ו רגרבנירג ותיער ,לאומש ןיבור

panהיחו הרש :םידליה 2-ו לאומש . 
 .דליו ותיער ,והילדג ןיבור
 .םידלי 2-ו ותיער ,םייח ןוזניבור
 .ותיערו םחנמ ןוזניבור

 : םידליה 4-ו הרואל ותיער ,דוד אריפש
 .תידוהיו י'זור ,הינמ ,קירנה

pwהנימרה . 
 .םידלי 271 הטרב ץיבולדנמ ותיערו רליש
 .םידלי 2-ו יגא ותיער ,שויאל רדיינש
 .םידלי 3-ו הנח קיליק ותיער ,ףסוי רדיינש
 גינה ותיער ,ר"ד ,רדנסכלא י'גומוש

 Tw דליהו הנשוש
 .ותיערו הדוהי רוש
 .םידלי 27ו ותיער ,יליוו רוש

sp aayרגניפדלוג ותיערו :בייל-השמ  
 .הלייב

 .רדיזד רגרבנש
 .טיגרמו יריפ :םידליה 27ו הזור רגרבנש
 .ץירומ גרבנש
 : םידליה 2-ו יטב ותיער ,ץירומ רגרבנש

OTN ma 
 .יצאל דלפנש
 .(הצבושניא) ןורבנש
 277 הרובד ןמדירפ ותיער ,דוד ריירש

 .םהרבאו ילתפנ :םידליה

 .דליו ותיער ,לאומש ריירש
 .דליו בייל-השמ ריירש
 | .ותחפשמו ץנגיא ץלוש
 : םידליה 4-ו הרואל ותיער ,ןמרה ץרווש

 .הלבו יראש ,י'זוב ,הקנוליא

 = .םידלי 27ו ותיער ,טנרב ץרווש
 .םידלי 27ו י'זור ותיער ,יכדרמ ץרווש
 .םידלי 2-ו ןיילק amy ,ןומלש ץרווש
 .ותיערו לשרה ץרווש
 .לחר ץרווש

 ,הוח :םידליה 4-ו הנח ותיער ,השמ ךייר
 .הלייבו ןרהא ,לשיפ

 .ימוט ךייר
 .היח רגנילה ותיערו דוד לטנכייר
 .לספ-הקבר רגרב ותיערו הלו'ג סייר
 < .היח ותיערו גילז ןמזייר
 :םידליה 5-ו הרופיצ ותיער ,הירא ןמזייר

 .לאומשו יבצ ,הלב ,ןתנ ,ףסוי
 .םידלי 4-ו לחר ותיער ,ןועמש רלסר
 : םידליה 3-ו הרש ותיער ,םהרבא רלסר

 .השמו לסיז ,לטיי

 .ןרס סקופ ותיערו ,ר"ד ,ןגיוא רטייר
 .ןיליוא סקוד ותיערו ,ר"ד ,ףסוי וואר
 .האל הדליהו הכלמ ותיער ,יכדרמ ץיבומזר
 .םידלי 2-ו ןיילק ותיער ,ילתפנ רדיר
 .ר''ד ,שומליו טייצטכיר
 .הרמיא דליהו ותיער ,הדא טרבור
 .ותיערו השמ ןזור
 .וגוה םיובנזור
 .םידלי 3-ו םירמ םיובנזור
 .לטא ץנלג ותיערו קירנה םיובנזור
 .הקבר גרבנזור
 .ו'זאד גרבנזור
 .ותיערו השקימ גרבנזור
 ,יבצ-בקעי .:םידליה 8-ו הקבר גרבנזור

 ,הזור ,לאקזחי ,רזעילא ,ףסוי ,הרש
 .לדניירבו הקני

 .הטלורש ןייטשדלוג ותיערו ו'זד גרבנזור
 5-ו הנח ותיער ,הדוהי-והילא גרבנזור

 .םייחו הקבר ,דוד ,הגייפ ,היבצ : םידליה
 .הרש גרבנזור
 .לאקזחי דליהו לטיג ותיער ,לואש גרבנזור
 .לכימ דליהו טיגרמ גרבנזור
 .רוביט דליהו ותיער ,חקור ,גרבנזור
 | .השמ םולבנזור
 .(ה'צבוברו) םולבנזור
 הטרב ץיבונמלז ותיער ,רזעילא טולבנזור

 .ץירומ דליהו =

 .ותחפשמו ןמנזור
 .(ןיילק) לחר רסוונזור
 .םידלי 4-ו הנלה ותיער ,ףלודא רסוונזור
 .ןמדירפ ותיערו לדנמ רנזור
 .יצוי ץנלג ותיערו ,ר"ד ןוטרמ טור
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yoo pwותיערו והיעשי . 
 .הקשירמ ותיערו השקימ קרטש
 .סייו ותיערו ןמרה קרטש
 .הילזור קרטש
 API רגרבנירג ותיער ,ירדנא רגייטש

 .טיגרמו קראמ ,רדנסכלא : םידליה 3-ו
 : םידליה 27ו הזיל ותיער ,השמ רלקטש

 .הניבלמו ןיורא
 .דליו ותיער ,דוד ףייטש
 .םאיליו דליהו טיגרמ ותיער ,םהרבא ףייטש
 .ותיערו יכדרמ ףייטש
 .השמ טדרהנייטש
 : םידליה 27( ותיער ,ןסינ טדרהנייטש

 .עיישו ךירנייה
 .ותיערו הלב לפיטש
 הלב ,ןלוי :םידליה 3-ו הקנוליא ןרטש

 .ןריאו
 .ותיערו סושנרטש
 .(ןמגרב) ינח גרבנרטש
 .הזור ןמגרב ותיערו גרבנרטש
 .רדנסכלא ןמסוארטש
 .לטא ןמסוארטש
 ,באז ,קחצי :םידליה 4-ו הטרב ןמסוארטש

 IND הדירפ
 .הלקנעי דליהו הזיג ןמסוארטש

 .לדנמ ץרווש
 .ןמלק דליהו ותיער ,סחנפ ץרווש
 37ו הביל ןהש ותיער ,לאומש ץרווש

 .הקנוליאו הריהב Tw :םידליה
 .החפשמהו (הצבושניא) ןמרה ץרווש
 .רודואיתו הדגמ :םידליה 277 לואש ץרווש
 : םידליה 279 (הצבורטפ) ןועמש ץרווש

YTDהדיאו . 
 moa ,רדיזד :םידליה 3-ו mop ץרווש

 .יציאו
 .ימוב ץרווש
 .לארשי ץרווש
 .השמ ץרווש
 .הוח ותיערו סדנהמ ,ץרווש
 .הזילעו קחצי : םידליה 27ו י'זור ץרווש
 .הנלה ץרווש
 : םידליה 27ו הנ'זור ותיער ,ןתנ ץרווש

 .הודחו ןמרה
 .ףסוי דליהו הדגמ ץרווש
 27ו ץיבוקשרה ותיער ,ןמלק רמיווש

 .םידלי
 .רתסא ץיבולומש
 .דליו האל ןמגרב ותיער ,המלש לגיפש
 .המיס הדליהו לזייר לגיפש
 .לדניירב ץיבוקרמ ותיערו לכימ ןמכרפש
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 .חיצממה לש ותושרל ולוכ דמע הזה רודמה
 .דחי םג תוחפשמ דוחיאו ב'אה רדס יפל ךורע אוה
 יפכ ןתרוצו תונומתה לדוג לע רומשל ונדפקה ןכ
 NYPD ועיגהש

 "החפשמל רנ,





 שאילא ץנגיא

Vee 

Saye 

 רגרבנירג הדירפ

 ל

See 

noes 

 ל

eee 

 (ואלב) רגרבנירג הנ'זור )99939999( הניגר ,ףלודור רגייטש



₪
0
 

> 
ת
 

> 
=
 

 ת
r
 

5 
2 

F 
fF 

B 
8 

r 
cr 
5
 

 ה
a ם 

E 
an 

5
 

 ש
i
n
 

- 
= 

z 
- 

c
 

-
 

|
 2
 

>
 

5
 

z
 

£ 
$s 

E 
> £ - 

8
 

-
 

2
 

- 
a
 

- 
₪ 

-
 

5
 

a
 

>
 

a
 

x 
La 

rt 
 ת

5 
a 

> 
a 

- 
haj 

a
 

©
 a 

a
 

SN 
a
 

r
 

&
 

 ור
5
 

r
 

“
 

> 
=
 

5 
5 

5 
2 

 ב

r 
0 1 [ + + o ert 

s / ב 

oe aoe 
on 



ets Tala sn 

o
e
 

2
 

ea - 

 ו

2 

oe
 

0
 

te 

sete 
2 

e
e
s
 

e. 

 ל

= 

eee 

ae 
: 

2 
2 

a
a
n
:
 

oo 

  oeו

0 

R
e
 

 א

eos 

tidal 

 רגרב (יציבולורס) הנרשו ןומולש

 ל

 ךבטלא ןאלימ



01:59 onl Ogy 

AULD 
wr 

/ 
n ל רצו 

' venae Rial 
Mane חט 

= 3 
» 

1 A mer | ja ly 

LnB, peat 

, [ike 
ee 7 

Ca [צר] ל/ 
Tr - ד 

Nia 41 2 ese 

pe 3ל " 
oe 

eee 

2 

 ו ו

7 

een ל 
SENAY 

poten 
2 

a 

oe 

a 

 גלבזלב טמירפ

5 
Paes es 

See 2 

2 

 יי
ay 

Eg 2 

Cone 

Cae heey ee oe 

2 

jen 

 ל

joes 

Se 



Me un A chess Tsak 

0/2 ew 

2 

<> 

2 de Woten יי %- 

- 0 oe 0 
ro ae, JG Bh ok fPItE cee eae 0 

 גלבזלב לדניירב |

Ae, Ae a om Me 0/1 

he, Met e Pies el rn FP 

ath / Ce th ty La / ber: HT E הצולחה תבל הדירפ ירבד. 

rage, tema 0/70/70 Ze en 

pa 2% Creve. 

dice Ared feel emole Man 

vV h 

 )<( | 52719 ו[

Ee ee AX 

1 Jr =a 2 af 
  2 9 5 3°ו

VID og apn ₪ 
- 

, 6 1 apo / he ől 
py p nin 

yen fh fess 

= aga יו[ , 

2/6 7 inte, 

Yn 

 ו (
T : + 

 גלבזלב באז

4M. 1939 
 הילעל םיעוגעג



 va כ

Bi 

oe ee 

2
 
7
 

age oN an 
oe 

vis aS a 
 ל

EROS 
Sees 2 

2 
 ל

 ל ל

7 ו
 

ate
 

a 

fe 

oe 

= 

ie 8 a 
=n 

ges se 

les ו Serre 

- 

ae 

Seis 

7
 

eae stash 

Sif 2 

szén 

 ריוג-סדנרב רתסא ריונ-טדנרב רסיא

see Sen we 

cee 
es 

 Kös ל -

me 

-/ 

oe 

= 
2 

ien ka 

ees ב 

vő élsz 

éz 
7 
2 ee es

e 

5
 

peers o
e
 

oe 

ee ל ל 

S
e
 

os 0 

ae a x a 

0 
eer 

ee 

SOEs 

 רסיא ידלי -- oF ה ,ןיוורא ריונ סדנרב דוד



AWN 1993לארשיב רטפנ --  

seo 

 (ןייטשנירג) ץיבוקפל ינה

PINדנרב דרכיר דנוב  



 ותשא הלזיגו ןוארב סוילוי

2 

eg
ie
s 

ה



 

 רגרבנירג בלסידל

 ןוארב הנורא ןוארב שויל רי'ד



4. 

eee 

ő 

ו
ר
י
א
ה
 

י
ו
ו
 

 ושיא

" 

4 

i 

ie 

ה
 

L
S
U
 

e
e
e
 
alta 
er 

 ו

 ןמטוג לדניירק



SSE 
2 
a 

2 

aren 

oats Sones: 0 
 ו

ees oes 
0 

ee 

ease As 
58 

2 

0 

oo 

3 
- 

“i 

0 2 
ee 

2 

as 

= 
ts" 

ee oe 

meta 
 ה

Soe 
ee 

Reactor 

 ל

 רגרבצניג הטרב

ee 

ee 

ee 

07 2 

 רגרבצניג יפטש

oo 
2 retires 2 

2 
  eeל

ae 

ee 
sie et ל mies 

ee oe 

2 

8 ce 

ie 
- ao 

hates 

2 

 ב
See 

SSS "2 
 א

Sere 
 ו

ate in 

oe 

Derr, 

oe 
ee 

ee 2 

 רגרבצניג השמ

 רגורבצניג דוד

 רגרבצניג יגא



01493 yon 

 ןייטשדלוג ףלודא

 רגניפדלוג רתסא

 ןייטשדלוג הילמא

 ל

 דלפנירג שוינמ

ו

 

oo 

5
 i 
0
 

= 

ae 

ane So 

-
 

ו

 

een 

: 

ו
 

3 

oes 

Sees 

7
 

8 

 ל

oe 

2 
s
e
e
n
 

=
 
o
e
 

r
e
e
l
 

f
e
 

0
 om
e
n
 

oss 

6 

2 
0 

6 ös ae 

mee 88 

0
 



7
 

Ö
N
K
 

0
 

S
e
s
 

e
e
n
 

es 

ו



 

0 

oo 

 קזחי

Sy 

ee 

: 

2 
2
 

2 
Sr 

2 
e
e
 

4 
- 

e
s
 

2
 

o
e
 

e
e
 

 ןמטוג (ו'זיא) לא

e
e
 

m
e
 

Bt 

ate 

ee 

5 a 0 ae ee a 

0
 

s
a
i
n
t
s
 

7 
. 

s
o
n
 

e
e
e
 

2 
44 

7
 

, 
- 

2 
o
e
 
e
e
 

iste 

ote 

Soe 

a aes 

e
e
 

- me = 

= 

once 7 

= 
= = 

Seas 
mes 
ae 

on a 

i
A
 

ia
t 

es 
s 

SS 

ee 

ee 

 ה

2 
ee 

0
 

: 
2
 

. co 

 ןמטוג בקעי ןמטוג יבצ



ee 

oS 

ee 

0% 
mS 

ae 

 ל

oe 

r
a
a
t
 

 ב %

0 

 ל

 גלשכרוד קחצי" ןב טהרבא

kel 

ee 

= se 

ree we 
2 5% 

mete 

oa oe ie 
a 

sae: 
0 se 

oe 

ee
e 

0 
bő 

atic 

so
a 

5 
eet 
cases 

 גלשכרוד םהרבא-ןב יכדרמ דנורגואלב יליצ



ay 
coc - 

Seas 

See 
See aS = = 

=e 

e SÁRA IASיש  

te 

a ae eh 

5 

VÉR 

ns on 
ee Sees : ל eee 

2 ae oa 
as 

a 
5 

 ו
0 

2 

ne 

oe oe Sues: Sco 

es 

spon man a0 רגנילה הניגר  

7 

vs 0 

 - ל -
cy 

or 

he 

 ate is he ל

i 

atest en 

rae 

Soo ee 
eee ae ה 

 רגנילה ףסוי טוג תחפשמ



ee
e 

e
e
 

RGR Re 

oe 
aoe 

Seo 

2 

S
S
E
 

 רגנילה הכרב רגנילה ץנגיא



 םינמרגה םיצאנה יסגלק ידי-לע ודמשוהש םירקיה ונירוהל ןורכז רג הז אהי
 : 1942 תנשב קנאדיימו ןילבול תוומה תונחמב

 VOR TIN ריאמ ןב יאה לאומש :וניבא
 ףלקו תועוצר תנכהו Nyy דוביעל ותכאלמ mad דובכב סנרפתה

 תוזוזמו ןיליפתל
 VO ןמטלוו יבצ TIN תב חאל : ונמא

 .הכאלמבו תיבב ודגנכ רזע התיה
 .ונברקמ שומי אל םרכז

TINAיאה יבצ  
 INN היוא ריאמ



 (לארשיב היח הדכנה) רנסקה אילוי

 ו

 ל

oe fék 

ל

 

See 
oie 

2 

a
n
e
 

rek 

 99 הניפזוי

e
i
 

pes 
oo 

 רנס ? ה לוואק



A
a
 

8 
OW
ES
 

O
e
 

₪ 
= 

2
5
5
 

5 
B
Z
 

a
c
c
 

=
 

s
a
k
 

sze
i 

P
E
 

Z
o
 

iz
 

₪
5
2
6
 

ש
ת

 

₪
 

ָ 
a
t
 

m
a
 

a 
8
 

fm
 

R
i
n
 

oc
 

חי
 

28
 

a
e
 

B 
5
 

RE
 

EB
 

h
a
 

ת
ת
 

 ל

5 

a
z
t
 

5
-
2
5
 
5 

a
5
 

5
7
 

ש
ר

 

a
 

5 
8
 

ל

 

£
0
6
 

5
[
 

5 
B
e
 

 ה
תי
 

1
"
 

ש
י

 r
ű
 

E
 

B
i
n
 

a
 

P.
s 

a
>
 

a
 

w
o
 

F
F
 

2
-
9
 

o
o
 

»
 

5
6
5
 

₪
 

ם
 

-
 

= 
' 

₪
 

> 
=
=
 

H
E
A
 

te
r 

4 
v
e
e
 

Be
 

F
e
 

8
 

E 
c
a
y
,
 

z
a
 

7 
€ 

2
7
 

זר
 

> 
J
t
 

>
 

>
 

>
 

2 
ri
 

1 
ee
 

7 
2 

-
 

+
 

₪
 

ps
 

₪
 

Í
 

. 
7
 

| 
D
r
 

8
 

= 
= 

מ
 

2
3
 

5
 

5
 

5 
ee
 

ri
 A
 

..
 

o
t
s
 

x = 

 .צראב םתטילקל תונושארה םינשב םדדוע ףאו

oe 

e
e
 

s 
ie
 

s
e
 

O
N
S
 

 הלעבו ,ףראל עיגהל התכו טעמכש ,הרופיצ יתוחא תא םג וו הניפב ריכזמ ינא

 APY ,לטיג -- םיריעצה יתוחאו CNN תא ןכו ,ייריעצה-רמוש

INדחי ודמשוהו  DYורכזיי ןכ ומכ .םיכר םידלי םדועב יבא  

 וכרדל אצי אוה .לכה לע בוהא היהו תירוביצ

OTוידלי תופרטצהל עירפה אל ,ויתופקשהב  

 ותדובעל ףסונ .ברע תעל קר רזחו רחש םע תיב

 טונלזה לארשי
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 הליהקה דעו חתילשכ ליעפ דיקפת אלימ ןכו
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 gaszozzezme Ty לא NONI TON (GD) | פפא

 4 הא ונתנ פגו PAINS OMS וא ה הרכזא : | | יתכחנ OMS ואב 'כ Davey) Ley הכפשאו הרכזא הכא /
 4 ?דונש תינשה סכוע תינחלמב pwn M195 'ככא'כ (pon ךידגע רשב

₪ Tews ףט םימכ ךנאצ םד ךופשל ודחי בל וצעונ השת טצרת Ns הרצ E 
MADE INS לארולי תראפת תא ולכא ןננח אל ] 

 התא םומד ישרוד יכ םהילע ךהמח ךופש

A פישודקה םירכיה *תוחאו 'חאו יחובא ורכזי הזה תונורכזה רפסב R 
py DIY ויה SW תיעודק לע םיימיה עחואב PWS ורס!כיש ő BID nya תא תוישעל םתרימישזכ © 

 | שטיוואקשרעה לדנעמ םחנמ ןב ם"ח רק'ה יבא |
 ?"ven MONA a לאוזכש תב הלי'ב הרקיה ימא |
 A | = ayy יתוחאו ךורבו ףסוי יב השולש יחצ |

A oon חמי לאו ןורחא רודכ פערכז Sno" 'הבוטל "ד םרכז a 
 \  6תניעב החכלנ הנומתה סהנוזכת |

 השמ לוונייז לאומש קה / : ; ו
 יערטה |

Father Henrik Herskovits, Age 69 

a Mother Bertha Herskovits, Age 64 

Herman, Age 31תוסזהשז  

Brother 86 Age 21 Soule Rest In Peace 

..: 

0 | 148 
7 DEDICATE O א .ז אש, pee das ₪ , | 8 

; MAX HERSH Momséy Ew yor (S948 . 

§ (¢ MRE. SACKOB 600.0 VY. TE WOW got TE BAS (pAveW 4 

1 
10 

EON HERSH LONDON ENGLAND = / A 

AVID HERSKCYITS LONDON ENGÍS"N) 
CLTAW HERSKOVITS ZURICH, Switz, GCA 

5 This page is dedicated to the memory of my dear parents, 
brothers and sister and families who have sacrificed their 
lives for the sanctification of the Name during the terrible 

years in Michalovce, Czechoslovakia, during the 2-nd World 
War of 1942.44. They have unflinchingly stood the test. 

"Sister Paula, Age 37 May Their Memory 

brother Jend, Age 32 115 4 and Their 
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 ןמסדנל הנלה ותשא ,ץיבופזוי דרנרב ,ןמסורג תיבל AND ותשא ,ןמסדנל יבצ םייח
 .ןמסדנל יליצ תבהו

 Von יבא תיב

 ,תמדוקה האמה יהלשב ,ול הנב ,הצבולאכימ ריעה ןמ םירטמוליק 10"כ ,ןי'זהב
 ,ותיב תא ,דיסחה הדוהי 'ו תוירבה יפב הנוכ רשא ,ןמסדנל ?ANN 'ר ,יבא-יבא

DVIתחא תבו סינב העברא דילוה . 

 (NY 1904 תנשב .1882 תנשב דלונש ,יבצ DYN ,ל'ז יבא היה םהבש ריעצה
 הריכבה םתוחא איה אלה ,הודובזמ wart תיבל הלייב ,ל'ז ימא תא השאל

 לארשי רבקל האבוהו 1919 תנשב הרטפנ ל''ז ימא .רמוז ריאמ השמו לאכימ לש
 .םינש 12--1 םיליגב (nyi ONY סינב DY ANIA התומב .הזדובזב

 .הבטרטשמ ןמסורג תיבל הזור הינשה ותשא תא יבא אשנ 1920 תנשב
 ?ANY העומשה יפל רשא ,הליצ הנטקה יתוחא ?OY TN ,ןי'זהב רוגל וכישמה טה
 .תולגל יתחלצה אל ומש תא .ועוצקמ יפל םייניש יאנכט ,בונארוומ רוחבל

 הטילפלו ,דחאכ תיבה לעו ,םהייח לע סרהו תרכ ואיבה הדמשההו שוריגה
 .לארשיב החפשמ יתמקהו ,ידבל ינא קר יתואשנ

 ןמסדנל ילא ט"כשת ,הפיח
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 'ציבומזר האל

 רגרבנאש השמ



 ץרווש הנלה

 יטג :הידלי ;ןמסוארטש .י תנמלא ,ןמטלוו mad ןמסוארטש יטב : ונתדוד
 ןמסוארטש קחצי ;בקעי םנבו סייוו ףלודא הלעב ,ןמסוארטש תיבל סייוו
 .(ושוב) ןמסוארטש ADI ;ןמסוארטש אגייפ ;(יליוו) ןמסוארטש INT ;(וציא)

 IND WAN ריאמ ,יאה יבצ ךונח !ונבוקמ שומי אל םרכז

 ןווכז רנ

 וניתויחא ,וניחא ,וניבאל

 םהיתוחפשמ ינבו

 םיסגלקה Ny  האושב ופסנש

 ןילבול הדמשהה תונחמב םיצאנה

 :1942 תנשב קנאדיימו

INל''ז ץרווש השמ :  

 ל'ז רלכטש הזיל :ונתוחא

 (ץרווש תיבל)

 ל"ז רלכטש השמ : הלעב

ONT?הקנלמ ,ןיורא :  

 ל"ז ץרווש יכדרמ : וניחא

 Se ץרווש הילזור :ותשא
 (רדור תיבל)

 הגוודה ,לשרה :םהידלי

 ל"ז ץרווש הנגלה : ונתוחא

 ל''ז ץרווש ןתנ : וניחא

 !דימת ONIN רוכזנ

 יאה םיומ
 ביבא-לת ,ץרווש תיבל

 טילבנווק הליצ
 VAAN Www תיבל

 ,רטטרפ הנ'זור
 ב''הרא ,ץרווש תיבל

 םלוע  רכול

 ןמסוארטש לארשי תחפשמל

 האושב הלוכ הדמשוהש

 : םיצאנה יסגלק ידי-לע
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 םיקידצה WIN TAN -- ןייטשדלוג לדיי 'ר
 ונאו ונכותב לדג שדח רוד .הינשה םסלועה-תמחלמ םות זאמ רבכ ורבע סינש שמחו סיושע
 וניניע דגנל םירבוע בוש .ונריע ישודק תא רוכזל ידכ ,הנשב הנש OTM ,בושו בוש םיטננכתמ
 .םיזאגה יאתב וקנחנו ופרשנש תונבוקה יפלא

 NY“ יתפרצה-ידוהיה רפוסה AND הילעש ,םיקידצה 175 NWN תא ריכמ YN ונתאמ ימ
 ,וניתורושב ית אל םאה : הבשחמה יב הררועתה ןיעדוי אלב .םילשורי סרפב הכזש רפס ,טואב
 זוללה םיקידצה ו'למ דחא ,ונריעב

 תויהל לוכי NIN אמש וא ,םכח תויהל POR NIN םאה וקידצה תא ןייפאמ םצעב המ

 שיא םתס וא ירוביצ ןקסע ,הרבח שיא PIN וא יתד PY“ וא DY ] הלכשה רסחו רוב
 םילוכי WN וישעמ יפ לע קר .קידצל תיעמשמ-דח AIDA PN וייכונא וא VON DIN זןילוח
 !וב ויחבהלו ואצמל

 אשונ ,תסנכה-תיבל וכרד השע רקוביוקובש ,ונריע לש עונצה NANA תא ,ותוא ונוכה ונלוכ
 -- ןוכנ ANY וא ,תושונאה WNT ומוי תא SANNA ךכ .ויחש mad תחתמ ןיליפתהו תילטה תא
 תטנכה-תיבב 929 ףוסאל ליחתה ,ותחפשמ תא ON ילואו ,וקסע תא וחינזהב .ריעה יינע ןעמל
 בדנ ולשמ םגו ,ותכל AND ףסא וז הרטמל .םיכרצנהו םילבוסה לש תובותכהו תועידיה תא
 .הליהקה ימחרל וקקדזי אל הלאש ידכ ,םיקקזנל םריבעהו ,םילטובמ אל םימוכס

NNונתליהקב םילוחה תא עדי  OND ANTIסג האופרהו אפורהש  TN?ירסוחמשו ,ןמזב ועיגי  
 .םילוחה-תיבב לופיטל ולבקתי סיעצמאה

 יפכ -- זאו תובורק םיתעל תוומה ךאלמ רקיב הפנעה ונתליהקב .םילבגומ סדאה ייח
 ותוקידאב .הביש PN הנממש ,הנורחאה 19979 תמה תא ןיכהש אוה הז היה — ויל עוזיש
 בטיה YN FDR .וילוח לש םתלחמב קבדיהל אוה לולעש טק עגרל ףא VON אל הקומעה
 הלשממה יקוח תא ףקע אוה IN -- תורוופתה לש בצמב תופוג ואבוה קוחרמשכ ,םיבר סיוקמ
 דובכה תא קולחי אלש ,הב ףתתשה אלש הרובק ונריעב AMA אל .םיתמה תוהטב קסעתהו
 .רטפנל ןורחאה

 םירוצעה ןעמל השעאש ינממ שקיבו CON אב ,ןידה OY ,םיארונה םימיהו םיגחה ועיגהשכו
 ,ונוע להק oy דחיב ,ןידה תא תתלו ללפתהל ולכויש ידכ ,אלכה ID ורוחתשיש םידוהיה

 בורלש ,הז OIN .םילושכמו AND ,תודגנתה לבס אל הלאכ םיוקמב .םהישעמ לעו םהיאטח לע
 TID היה רבדהשכ וליפא ,םרורחיש תא שרדו םסירוצעה ןינעב ףיקתל ךפה ,תונלנוסב גהנתה

 .תולודג תויפסכ תואצוהב
 דיקפת אלמל PND אל ;וישעמ לע הדות אל ףאו רכש שקיב אל ,תובדנתהב לעפ אוה

 יחרזא והוחלש OWS ,היריעה תצעומבו הליהקה תלהנהב ?aw תאז תורמלו תירוביצה תונקסעב
 NDAD סתוקוה MINI ריעה

 וירבד תקדיצב שיגורה ותרכה-תתבש ינפמ ילוא תאזו .וניפלכ ינלבוס היה IN ,ינויצ היה אל

 רוזעל םיצור םינויצה : לזאבב ימלועה ינויצה סרגנוקב ,1947 תנשב ,ןמצייו םייח רוספורפ לש
 םייקל לכוי םרטב ny ,תומייקה תוביסנב ,םויה רבכ ימואלה תיבה תא תונבלו שדחל םיהולאל
 AWA ץואל wy תא ריזחהל ותחטנה

 ,תובוט תונוכת הברה דוע ול ויה יכ ,תמלשומ AYN הטבל -- שיאה לש תאזה הנומתה
DA TNהזכ םייח-חרואש ,ונדמלי הזה יחטשה רואיתה  NINקידצה שיאה למס אוה . 

 תבוטלו ותחפשמ קיחב םיכורא םייחל הכז אל .ולמע תוריפ תא ףוטקל הכז אל הז םדאו
 םשב תודוהלו ורבקל אובל לכונש ,םילענה וישעמ עפש לע ול תודוהל לכונש הכז אל .ותליהק
 .תיטסישאפה היחה ןבוקל היה NIN םג .סרזעב היהש םינומלאה ONIN לכ

INהנעמלש ,שדוקה ץראל ועיגה וידלי .אוושל ויה אל ותומו וייח  NW)םויזסוי ותליפת . 

 .תוישונאהו תוריטמה למסכ ונידליל ליחנהל ונילע וייח TT תאו ונלוכל המגוד ושמשי וייח

 .דעל ךתוא רוכזנ ונאו ךב םיאג WN !ןייטשדלוג לדיי 'ר

 ןייטשדלוג .א ר''ד



 תורוהטה םהיתומשנ רכזל

 'ה שודיק לע ופסנש ונתהפשמ pp לש

warל'צז םוחנ 'ר ןב בקעי ר"רהומ  

 ל'צז בקעי 'ר תב לדניירק non ונמא
 ליז םירמו קחצי ,לארשי : ונתוחאו וניחא

 דלה

 םהיחאו םהינב
 ןמלטימ :יעשיו השמ

 הצניב'ז רפכמ

Jordל"ז ירומ יבא  

 דיה ןוזניבור םחנמ לארשי ך

 .(1887) ח"לרת תנשב ,ןילופ ,קונאס ריעב דלונ

 ותשא OY ,הנושארה םלועה תמחלמב רגיה

 ep “PRO" מ"חהו םייח םינבהו לדיא הכרב

 םוקמ תא זא ושבכש םיסורהמ םטלמיהב ,הד

 1920 תנשבו שו-הניצנל הנושארל ,םהירוגמ

 חיגשמ תרשימב אשנ וז ריעב .הצבולאכימל

 ,םיזילטיאהו םייחבטמה תיבב תוושכה לע

 ,1941 תנשב התקלנ ,הארנכ .הליהקה םעטמ

 תונחמה דחאל םיצאנה י"ע ,ןילופ חרזאכ

oy 4mםש ופסנו ותשא , TOR 

 ,הלילו םמוי הרותב poy ,םכח דימלת "היה

 .בוט רבד לכל Nom) Vay ,תכל עינצה

 dt ak oh 45 .ת

 רכזל

 דיייה ,ןוזניבור (שטיוד תיבל) הרבדו םייח
 תובישיב דמל ,(1906ש) Woon תנשב דלונ

 .יאמצע חרואב הבחר הלכשה שכרו תונוש

 ינובאדלו לארשי-ץראל תולעל ףאש וימי לכ

 אשנ תונורחאה םינשב NTI רבדה הלע אל

 ,ונריע לש הליהקה ריכזמ תרשימב

 ץיוושואב ופסנ לחרו .הקבר ויתונבו ותשא

 ,דורוה'זואב ידוהיה תורבקה תיבב גרהנ אוהו

owאבחתה  DVIהירגנוהל וסנכג םינמרגהש . 

al oflא ב ₪  

 ןוזניבור הדוהי .ריאמ

 תורוהטה םהיתומשנ רכזל

 'ה שודיק לע ופסנש יתחפשמ יריקי לש

 ל" Awa תב הקכר תרמ יתשא

 לז ץשוהי ינב

Tr 

 ןייטשדלוג .א ר"ד

 האושב ופסנש יתויחאו ירוה רכזל

 (יכדרמ) דלפנירג םוקרמ :יבא
 ('ץיבוקרמ) םירמ :ימא

 (לדנרב) הניזוב יתויחא

 (Sop) הקשוריפ

 (לביל לחר) הקלול
 :ץיבוקרמ ןרהא :אבסה

 יבילמ ?win אל םרכז

 (דלפנירג) ?pees האל

 האושב ופסנש יתחפשמ ינבו ירוה רכזל

 םהירזועו רלטיה יסגלק ידי-לע

 רממוז לכימ לאיחוי
 רממוז הגייפ ,(טכיל תיבל) רתסא
 דירפ apam ,הרש ,ןימינב
 ךיליירפ TIM תור ,המיפ םירמ

 גרבנזור לכימ לאיחיו הכלמ
 ןמסורג ילאו לאומש ,הדניה

 רממוז לשעפ הרש

 (רממוז mad דנפ לניאה

 תורוהטה םהיתומשנ רכזל

 'ה שודיק לע ופסנש ונתחפשמ יריקי לש

 ot המלש 'ר Ja קחצי 'ר יבא

 ל'ז בקעי 'ר תב הקבר תרמ ימא

 הגיפו החור-לחר :יתויחא
 ד"יה

 םתוחאו םתב
 טכיל-ןייטשדלוג .ש
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 יללה

 לארשיל הנגה אבצ

 הליפת

 וניפכ לע הדערב תאשל בוש חוכ ונל ןת

 .ונינב תראפת -- ףסכה שגמ תא

 חומשל -- חוכ ונל ןת

 .תולכ דע — תוכבלו

JNונל  NIDליכהל  TINAדחאה בלה  

 .תונוגיה יפלאו הלודגה החמשה ןורכש תא

 ,ןלוכשב תונמלא יניעב טיבהל חוכ ונל ןת

 .ןרעצ ףוס ןיא לומ הממדב דומעל

 חוכשל -- חוכ ונל ןת

 .םדהו סקנה

 ,לוח םויו AN םוי לא IO ןמ בושל MID ונל ןת

 .לומתא לש בוק הדשב וחמ לש הטח עורזל
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 INR ןנער (הליקנעי) בקעי
 1968-ב תולוצמל הדרי -- "רקד, תללוצה לש לבוחהיבר

 םאה התלע 1939-ב .שירפ הלטסו רוטקיו וירוהל 22.5.1934-ב הניווב דלונ הל'קנעי

 DTP הרצק הפוקת הלע החפשמה יבא .ריעצה בקעיו ,רוכבה ףסוי ,הינב ינש םע הצרא

 .םי-תבב הררוגתה החפשמה .ןכל

 התיכמו ,םי-תבב "ינומכחת,, רפסה"תיבב הליחתב הל'קנעי דמל םיידוסיה וידומיל תא

 רוזחל ץלאנ רורחישה תמחלמ ץורפ oy .ביבא-לתב םידבוע ידליל רפסה"תיבב -- 'ג

 דומיל תונש יתש .םיידוסיה וידומיל תא םייס "ינומכחת,, רפסה-תיבבו םי-תבב דומלל

 .ןולוח לש ןוכיתה רפסה-תיבב דמל ןוכית

 ona "לעופה,, לש תימיה הביטחב תונשרפמב בר ןמז Poy רבכ הפוקת התואב

 ליחתהו רפסה-תיב תא בזע .ול ארוק םיהש טילחה ןוכית דומיל תונש יתש ומייסב

 סייגתה ןכ-ירחאו םי"ע"נדגל בדנתה ןכמ רחאל המ-ןמז .ונלש רחוסה-יצ תוינאב גילפהל

 למס תגרדב ותויהב .'וכו םיאמי ייח ,תוגלפה ,תוינא :בוט ומצע תא שיגרה הפ .םיה-ליחל

 ,ותוא ענכשל הינאה דקפמ חילצה ,םיה"ליח תוינאמ תחא לע םיחלמ-בר לש דיקפתבו

 רעצב .םילבוח סרוקל תכללו רצק ןמז קרפל הינאהמ תדרל ,ותוא לדשל ןוכנ רתוי ילואו

 וסחי .וז תא הז ונרכה ןמז קרפ ותואב .1953 תנשב הז היה .דומלל ךלהו הינאה תא שטנ

 עדי ףיסוהלו םלתשהל קספ אל םלועלו דמל וייח לכש תורמל .הנושמ היה םידומילל

 ,תולבוקמ תורגסממ הקומע הדילס דלס -- ותוא ונייניעש םיאשונב וא קסע םהב םירבדב

 .תיתצובקו תננכותמ םידומיל תטישמ

 .ונאשינ ,תויחאל רפסה-תיבב ידומיל תא יתמייס רשאכ ,1956-ב

 ,ולש וכרדב םעפ בושו .ונל ויה םרטש תוללוצב תרשל הל'קנעי בדנתה 1957 יהלשב

 ,תבשוח ינניא .הז אשונ לע לפנתה ,קסע וב ,ימי אשונ לכל תיניצרה ותוסחיתה תרוצב

 .וילע חספ אוהו ודי גשיהב היהש ,תללוצה אשונב קסועה והשלכ רמוח וא רפס שיש

 ,תינמרגב ,תילגנאב ארק אוה .קסע וב ,ידיחיה האירקה NWI הז היה הכורא הפוקת ךשמב

 .תיתפרצב םג רתוי תרחואמ הפוקתבו

 ובורו ושאר זא עוקש רבכ היה הל'קנעי .ןועדג רוכבה וננב דלונ 1958 תליחתב

 וילא ונפרטצה רבוטקואבו תפרצב תומלתשהל עסנ הנש התוא ילויב .תוללוצה אשונב
 תנידמש תוללוצה תחאב ודפרוט ןיצק שמשל תנמ לע תפרצל עסנש ,הל'קנעי .ינאו ידיג

 הל'סוי היה תללוצה דקפמ ."ןינת,, תללוצה דקפמ ןגסכ הצרא רזח ,שוכרל הדמע לארשי

 הברהלש ויתושירדבו הברה ותונדפקב VIT היהש ,הליסויב .תטיישה דקפמ םג היהש ,רורד

 רנ שמישש ,בושח רבד דמל Avorn .ךירדמו הרומ הל'קנעי האר ,תומזגומ וארנ ה'רבח

 -- ומצעמ לכ םדוק שרדש המ תא וידוקיפמ שרד דימת .דקפמכ ויתונש לכ ךשמב וילגרל

 תא הל'קנעי לביק 1962"ב .באוי וננב דלונ 1960-ב .דואמ תובר ויה ומצעמ ויתושירדו

 ןייטצה .תוללוצ ידקפמ סרוקל הילגנאל yor 1963-ב ."הגנ,, םיה-ליח תיינא לע דוקיפה

 ,vam םיה"ליח תללוצ לע דוקיפה תא ?bap תנמ לע רזחו סרוקב

 לע דוקיפ לש םייתנש רחאל .דדוע -- ישילשה וננב דלונ הילגנאב ותוהש תפוקתב

 ללגב ,םישק םיטבל רחאל ,בושו -- ל"הצ לש הטמו דוקיפל רפסה-תיבל ךלה ,"בהר,,

 ,תושעל יל ונתנ וליא,, :רמוא היה תונוש תויונמדזהב .תלבוקמ תרגסמב דומלל ןוצר רסוח



200 

 לצנמ יתייה — בושח יל הארנש המ ,הטמו דוקיפב תויהל ךירצ ינאש ןמז קרפ ותואב

 vom ןיצקכ ילש עדיה תא םדקל nad לע הבוט any הברה הרוצב ןמזה תא

 ןוויכמ ךא .וז הדוקנב ותא ומיכסה והוריכהש וידקפממ הברהש ,אוה ןיינעמה

 הל'קנעיל היה ןתינ אל ,םלוכ תא תבייחמה ,םיניצקל תומלתשהו םודיק ךרד שי ל"הצבש

 .ולש םזילאודיבידניאה רציל יוטיב תתל

 הצרא איבהל תנמ לע הילגנאל ונעסנ ,1967 תליחתב ,הטמו דוקיפל סרוקה רמג רחאל

 .בואכו VIP ידמ רתוי אוה -- רוזחל ךרוצ PR רופיסה AIO לע ."רקד,, תללוצה תא

 ימענ

 תוללוצ שיא בקעי
 תללוצה תלעפה םעו ,תוללוצה אשונב ונלוכ ונייה םיקורי .תודפרטה ןמ ונילא אב הל'קנעי

 לשב ןיצק ונל היה םרט איהה תעב .ודיפרוטה ןיצקכ ותוא יתינימ "ןינת,, הנושארה

 הנושארה תללוצה תא ונלעפה רשאכ ,רתויב תושק תויעב ינפב ונדמע .דקפמ ןגס דיקפתל

oyרבע לכ היה אל לודגה וקלחל רשא ,ןויסנ-רסח תווצ  oy 

 דקפמ ןגס תויהל ותוא יתינימ -- רטוז ותויה תורמלו ,בקעי לש ורשוכמ יתמשרתה

 .תוחונמ-ימ לע ךלה לכהש רמואו דחכא אל .ודיפרוטה ןיצקכ ודיקפת לע ףסונ ,תללוצה

 ,וניתוחוכמ הלעמל טעמכ ,םוצע היה רגתאה .תוצוצינ וזתינ תחא אלו ,יתמעז םעפ אל

 תויעבה ויה ולא לבא .ןהב דומעל לוכי תווצה ןיאש תוריזגכ וארנ ילש תושירדהו
 .תללוצה ונינפב הדימעהש תורומחה

 םג הל'קנעי ןיחבה ,םייח חרכה ונל ויהש הרמוחהו תוחישקה לכל דעבמש ינעדוי

 חור-ראשו הנובת וב התיה .תידדה הנבהו תודידי וניניב המקרנו ירבחהו ישונאה סחיב
 .עשעשמה דצה תא תוארל עדי םישקה םיבצמב םג .עפעפמו ססות רומוהב לבותמ

 לגלגתמ קדה וקוחצ לוקו אטאטמ ודיב קיזחמ ,םיניצקה אתל עיגה דחא םוי ,ינרוכז

 לבס לכואה-רדח ןרותו ,הילגנאב םינומיאל םינושארה םימיה דחאב הז היה .קבדמו

 םישופיח לש הכורא העש רחאל .הסוחדה תללוצב אובחמ ומצעל vom םי"תלחממ

 חרואב קחדנ אוהשכ הל'קנעי והליג ,םיל שיאה לפנ אמש גואדל ונוליחה רבכש רחאלו

 טלמנה ,איבנה הנוי ךל ירה .דויצ תומירע ידי-לע הווסומ ,ןפודהו ודיפרוטה ןיב אלפ

 לוכי אל הכורא העשש ,ול םרג תאזה היצאוטיסבש ךחוגמה .םיהולא םעז ינפמ רתתסמו

 היבחרמל ואיצוהו ,אטאטמה טומב ורוחמ רבכעה תא ןברידש רחאל ,קוחצלמ קיספהל היה
 :.תללוצב

 .קהבומ תוללוצ שיא הל'קנעי היה לכל לעמ
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 לע תללוצה תא דירוה ,הלדיג תרמשמה ןיצק .שיב בצמל ונעלקנ םיליגרתה דחאב

 םיה ימ םרזו -- ןתיבבש ןוילעה טבחמה תא רוגסלו תדרל קיפסה םרטב דוע .יתדוקפ יפ

 .הלעמלמ םימרוזה םימה ףטש ךותב ןותחתה טבחמל תחתמ יתייה בצינ ,יכונא .המינפ ץרפ

 ידיב הלע אל רבדה ךא ,ותוא רוגסל יתוחוכ לכב יתיסינו םוריחה טבחמ תידי תא יתספת

 הדכלנ ולגרו םינתיאה םרזב המינפ ףטשנ הלדיג תרמשמה ןיצקש רבתסה ןכמ רחאל)
 .(ותריגס הרשפיא אלו טבחמה חתפב

 ןימי ,עברא ,PAT :הרקבה חול שיא לע דקפו המזוי הל'קנעי טקנ העש התוא

 טבחמב קבאנ ןיידע יכונאו ילעמ המינפ ףוטשל וכישמה םימה .הרק אל המואמו ''! לאמשו

 .האולכ יתמישנו ררוסה

 ,תחא קרוה,, :םימה ןואס לע רבגתהש ,םר לוקב maw דקפו הל'קנעי תשעתה זאו

 '! םיתשו ,עברא ,שמח

 ,ול תרכומהו העודיה הרגישב הדוקפה לילצ תא עמשש עגרמ ,הרקבה חול שיא

 ,תיטמוטוא לעפ NIM ,ותרכהל הרדח הדוקפה .וב ןותנ היהש יעגרה םלהה ןמ ששואתנ

 .התלע תללוצה

 הרקבה שיאל עימשהל רחב אוה .תוללוצ שיא הל'קנעיל תינייפוא הבוגת התיה וז

 ץליח ונלוכ תאו ,ונואפקמ ותוא איצוה תאזבו ,לגרותמהו רוגשה הדוקפה לילצ תא

 .שיב בצממ

 ריתוהו םימ ףצומ ןיידע היה דחא רודמש תורמלו ,וניתוצונ תא ונשבייש רחאל

 רזח טקשהו ,םישנאה בהקמ דחפה תא גיפהל ידכ ,תינש ונללצ -- py ימותש ונתוא

 .ונכ לע

 תוללוצה תטייש דקפמ תויהל דעוימ היהו ,רחבומ תללוצ שיא היה ןנער הל'קנעי

 .תוללוצ דקפמ דבא .םיבר תוללוצ ידקפמב ךרבתנ אל לארשי םע .דיתעב

 רורד ףסוי
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 תרופ תידוהיו לרק דוד ןב (ימוט) בוד

 .לארשיל היקאבולסוכ'צמ וירוה םע הלע שמח ליגב .1944 ראוניב 14-ב ןודנולב דלונ

 םעטמ חלשנ ויבאשכ ,1959 תנשבו ,ןג"תמרב "םיאנומשחה,, יממעה רפסה-תיב תא רמג

 דומלל ליחתה ,לארשי לש תוינקה תחלשמ להנמ רותב תירבה-תוצראל רצואה דרשמ

 וידומיל תאו ןייטצמ דימלת היה .קרוי"וינב "לוקס רמארג היבמולוק,, ןוכיתה רפסה"תיבב

 .BA ראותה תא ולבקב ,עברא םוקמב םינש שולש ךשמב םייסל חילצה

 ראותה תלבקל ולש רמגה תדובע .היגולוטייבוסב החמתהו הנידמה יעדמ דמל
“Soviet Russia and Nazi Germany; A Study of the Flexibility Stalinist 

Foreign Policy”סרפבו הז אשונב ןושאר סרפב התכז  onyרוזחמה לכ לש . 

 תריש תונוריטה תפוקת םויס ירחא .ל"הצל סייגתהו הצרא בוד רזח 1965 ילויב 1"ב
 םיאנותע תוולל ודיקפת היה ,םימיה תשש תמחלמ ץורפ ינפל ,תוחיתמה ימיב .ןיעידומב

 לואפ םלצה תאו ךומ לקיימ יאנותעה תא תוולל בדנתה המחלמל ןושארה םויב .םירז

 .כגנב תוכרעיהה יווקב תודחא םימעפ היה רבכ םתאש ,"ףייל,, ןועובשהמ םהינש ,רצייווש

 תעוצרבש אבוק-לא לע ברקב .הגולפה דקפמ לש ם"לחזה לע ולע םה םורדה תיזחב

 םשמו ןולקשאב םילוחה-תיבל להבוהו השק הווכנ בוד .ר"לותמ ם"לחזה עגפנ הזע

 םוי 19 ךשמב םירוסי ירחאו והותב ולע וליצהל םיאפורה יצמאמ לכ ךא ; רמושה-לתל

nyףולאה ול דפס .לואש"תירקב יאבצה תורבקה-תיבב תוחונמל אבוה .24.6.67 ,תבשב  

 .ונממ ריעצ חאו םילוכש םירוה וירחא חינה .בירי ןרהא

myרענ ותויהב  daaוביבחתל ךפה םימיה תוברבש ,טמ-חש קחשל ליחתה שמח  

 טמ-חשל ילארשיה דוגיאה ידידלע גרודמ היהו ,ןג-תמרב ןודעומה ריכזמ היה אוה .ירקיעה

 .'א הגרדב

 -וינב הטיסרבינואה תרחבנב קחיש ונמזב .לגרודכב ןיינעתהו תיסאלק הקיסומ בהא

 התכזש ,"ןותאה ,SD םשב תירבעב תיעובש תינכות להינו ךרע קרוי"וינ וידארב .קרוי

 .החלצהל

 ינש לש םהיבתכמ הזב םיאבומ ,חונמה לש ויתולוגסו ויתונורשכ תא תצק ראתל ידכ

 : "היבמולוק,, הטיסרבינואה ןמ וירומ

 בוד היה הבשחמ קימעמו םישרמ ,ןיינעמ ,רשכומ טנדוטס הזיא ועדתש יתיצר,

 ירבחו ינא המח השגרה JONI ,ירקיעה (יתלועפו) ותלועפ םוחת ויהש סיטרוקב

 ותופתתשה םצעו העבה-רשוכ אלמ ,רע הכ דימת היה אוה .ורכז תא םילעמ הקלחמל

 ינויגהו יבקע ANY הפי ןנוכתה דימת .התיכב םסיובדה תנבהל ומרת החישב

 דלישטור ףסוי 'פורפ .''ויתוניחבב

NIN,,וביט לע דומעל יתקפסהו וידומיל לש הנורחאה הנשב ילש רנימסב ףתתשה  

 יולגב ובילב רשא תא רמאו ,שיגרו חקיפ היה אוה .וריכהל הרידנ היווח תאז התיה

INתחאכ והוציועהו והובהא םידומילל ויובח .בר טקאטב . NINלעב ריעצ היה  

 הלא לכ -- NIA MN הזב -- ונומכו ,הביח ול םירמוש ונלוכ .תורידנ תונוכת

 ."והוריכהש

 רונייאר סאמוט 'פור8
 .ךורב ורכז אהי
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 ,(םואבנטסק) ןומרע סכלא

FD TIN...,,ביואה-יסוטמשכ ,הפיקתה  AWAתובהלתה לש תובוגת ויה . 

ONיפוי הזיא, ומכ והשמ וידרב קעצ אוה לבא ,קיודמב רכוז אל  ! -- 

 .העצוב המישמהש ,ונל Wa היה .תווודמ NOD היה הדשה

 (תסייטה דקפמ ירבד ךותמ)

 ...ויתומולח לע ,וירוענ לע ,ונכותב יח הב הפוקתה לע ,סכלא לע רפסל רבכ רשפא םאה

 יכ -- תינכייחה ותומד תא תשטשטמה ,ןורכז לכ תמסרכמה הבשחמהמ םלעתהלו רפסל

JONונניא סכלא .... 

 ונל השרה ,תיתימאו הנכ םג ּולו ,תוילאטנמיטנס ייוליג ךל ויה ארזלש ,סכלא התאו

 .ךתא דחייתהל ,דואמ םיקוקז ,םיקוקז ונא םעפהש םושמ ,םר לוקב רבדל םעפה ךא

 אשד לע וחמצש םידלי תרבח לא ,ונילא סכלא עיגה ,תוילשא אלל ,ןויסנ דומל רענכ

 ,ילוא הנוש ,שרוש הכיה וז םידלי תרובח ךותב הנהו .םהיתוילשא ודבא םרטו לאומש-ןג

INינויערה המלוע תא -- יטרפה ושומישל ,יאמצע ןפואב ,שדחמ רצי ...דואמ קימעמ  

 בושחיש םדאה העטיו .ךייתשה הל תרגסמ ומצעל אצמ ךכו ,ץוביקה תרות ,העונתה לש

 הבהא לש םימוצע תורוקמ .שגר לכמ ישפוח ,רקה לכשה יווצ יפל יחש םדא היה סכלאש

 :ותומד תא ריכהל ודמל ,ותפילקל דעבמ רודחל ועדיש הלאו .וב םימולג ויה תועירו

 .ותבהאו ותועיר םוחב םמחתהלו תישונאה
 תא ;יטסאקראסהו חקיפה וכויח תא ונל ריזחי אל חוכ םושו ,סכלא תא ונדביא

 .ותבהאו ותודידי תשוחת תא ;הרובחבש םיניצרה ףא ודמע אל ןהינפב ,תועלוקה ויתוצלה

 :ילוא עדנ -- וינפל וייח לכש ,רקי רוחב לפנ עודמ ,הלאשה םעפ ידמ בורצת םאו

 לש םלועב ,דחפ אלל םלועב חומצלו לודגל םידליה ראשו ותב תוכז לע וניגהב לפנ סכלא

 .וייח תא ןתנ ךכ לע .הכז אל אוה הל ,תרשואמ תודלי

 ,ךורב ררכז יהי

 (םישולשה ara םירבד ךותמ)



 רמו

| 
 לארשיב ורטפנש הצבולאכימ ינב

 רלמ הנח

 ןמדלפ הבוט

 רייאפ השמ

 ןייטשראייפ והיעשי

 דירפ החנ

 (ןיילק) דירפ רתסא

 סקופ דנומדא

 סקופ קרמ

 (טסריפ) סקופ יזיג

 ןאיטשבש ירגנ'צ הבוט

 רלסק היח

pp(תדליימ)  

AN(ןמדלפ) ךייר  

 רלסר הגלוא

 ןיבור השמ

 (גרבנזור) קאי'זור ןיודא

 (FNP) הרמא הטרמ

 (הננש) ןמגרב ףסוי

 'ץיבוקרב יבצ םייח

 גלבזלב והילא

 ('ץיבוקרב) 'ץיבויש רתסא

 דנרב השמ

 גלשכרוד הקנפ

 לקנופרג םולש

 ןמסטוג (שנד) דוד

 רוגרג בד

 רגרבסניג ןגיוא

 (רלסר) סייוו םירמ

 רגנילה-יקסרוה (הזיול) האל

 רגרבנייו (שודא) והילא

 רגרבנייו הטלורש

 'ץיבובוקעי ריאמ

 'ץיבופזוי הטיי



207 

 ךסח אלו רוסמ באו ןמאנ לעב היה
 -בו וכרדב וידלי ךוניח ןעמל למע לכ

an \ 
 השעמב ,תחא העשב ומלוע הנוק שי

 אוה וליאו -- םיוסמ לעפמב ,דחא לודג
 םתוא השעש םינטק םישעמב ומלוע הנק
 ma psz“ ןעמל man לעפ .םוי"םוי
 תופוקב ליעפ היה ; םולש-תירקב תסנכה

nnaרזעיחא,, תורבחב ,תונוש " “AN, 
 -דחה תושיגפב היחה חורה היה ; 7720
 לש הבר ,ץיבוניבר ברה תיבב תויש

 ךותו בל רהוט ךותמ לכהו ,דועו ,ןולוח
 ..לובג אלל תוריסמ

 תפוקתב וניחא ינוילימ תשש חצר םג
 םיללחה רכזו וברקב קומע תרחנ האושה
 אוהו ,ובבלמ שמ אל הצבולאכימ ישנאמ
 ןורכזה רפס תנכהב ליעפ ןפואב ףתתשה
 -פמה םויסל הכז אל וננובאדל .ותכירעבו
 תנשב הקישנ תתימ תמ אוה .הזה לע
 לולא ב"כ WTP Naw יאצומב וייחל 9
 wa“ תסנכה"תיבב -- 15.9.68 — ח"כשת
 .תוחילס תרימא תע

ahה ב צ  
 ותשא

 ודכנו ותלכ ,ונב
 ונתחו ותב

ast?וניבאו ילעב  
 והילא יר
 ליז גלבזלב

 ונבילב .וייח תודלות תא רפסל ונל השק
 -אמ ךלה אל וליאכ ,םייקו יח ןיידע אוה
 םיבשוח תלדב הקיפד לכל .םימלועל ונת
 תא חמשל ונילא אוה רזוח הנה יכ ,ונא
 .ונביל

 .הבישיבו "רדח,ב דמל .1909-ב דלונ
 ,תווצמ ירמושו םימש יארי ויהש ,וירוה
 -שי תרותל הבהאה תא ובילב ורידחה
 םיברכ .לארשי-ץראלו לארשי םעל ,לאר
 המשגהבו ןויצל הילעב האר ורוד ינבמ
 הלע 23 ליגב .וייח תילכת תא תיצולח
 לבסה יבלש לכ תא רבעו היכ'צמ הצרא
 םיצולחה לש םקלח תנמ ויהש םיישקהו
 ןיא :רמאמה ולצא םייקתנ .םינושארה
 .םירוסיב אלא תינקנ לארשי-ץרא

 העונתב ליעפ היה הלוגב ותויהב דוע
 ינב, תעונת תרגסמב תיתדה תינויצה

 ךישמה ךרד התואבו "יחרזמה,,ו "אביקע
 .תשדחתמה ותדלומב

 "הו רפסה שיא ותויהב .אפייסו ארפס
 תיירפסב ץראב ותדובע תא לחה ,תוגה
 ,רורחחשה תמחלמ ינפל םלוא ."ברוח,
 תא בזע ,תאז ושרד המואה יכרצ רשאכ
 -קפש הלחמ בקע .אבצל סייגתהו ותדובע
 תא בוזעל ןמז ירחא ץלאנ ותוא הד
 .תידוהיה תונכוסב הדובעל סנכנו אבצה



 אוה םלוא .החפשמה יקסע תא להנל ידכ
 ליעפ היהו ינויצה ןויערל ןמאנ ראשנ
 המחלמה ץורפ .העונתה תודסומ לכב
 בושל ונממ וענמ םיאולימה ליחל וסויגו
 .ץראל

 זכרמ ךיילג תיב ךפה המחלמה ןמזב
 תיבל .הירגנוהל םכרדב ויהש ,םיטילפל
 ,רגרבדלוג הבהז לש הבתכמ חלשנ הז
 nung תועווז לע הנושארל עדונ 1199
 םיחרובה תשולש טלקמ ואצמ הפ .זוכירה
 -פנ תנכס ךות ורתסוה רשא ,ץיוושואמ
 בד ףרטצה יקאבולסה דרמה ץורפב .תוש
 -הב המחל רשא םינאזיטראפה תצובקל
 .םיר

 קסעה תא בוש םיקה המחלמה ירחא
 תנשב .םיבורמ םיישק ךות יתחפשמה
 .רמת הינשה ותב הדלונ 6

 ,1949 תנשב ,תינשב הצרא ותיילע דע
 ןעמל םיפסכ ףוסיאבו העונתב תובר לעפ
 .ץראב שכרה

 "2 דבעו רשנב בשייתה ותיילע רחאל
 יבשות לע ןה בוהא היה .םש טלמה לעפמ
 -מב .תשורחה-תיב ידבוע לע ןהו ותנוכש
 -שה דעווב רבח היה הכורא הפוקת ךש
 היה .תשורחה-תיב ילעופ דעווב םגו הנוכ
 -עופה ויערל ןמאנ רבחו ותדובעל רוסמ

joוכרד רשוי לע והוכירעה רשא  
 תפפורה ותואירב תורמל .תישפנה ותוולשו
 ay" תא קיספה ,וייחל הנורחאה הפוקתב
 .ותומ ינפל םייעובש קר ותד

 -ונבל גאוד בא ,ותשאל רוסמ לעב היה
 -ודה םיסחי םייקו וידכנל בהוא בס ,וית
 הרוזפה ותחפשמ תוחולש לכ םע םיק
 .ץראה יבחרב
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 ליז (רוגרג) ךיילג בד

 ,הצבולאכימב ,1908 רבמבונב 8-ב 7511
 -ומיל תא םייסש רחאל .טיגרמלו ץירומל
 רפס-תיב רמג ,הינמרגב םיינוכיתה ויד
 סייגתה וידומיל םות םע .ונרבב ירחסמ
 תא .גארפ תוביבסב תרשו יכ'צה אבצל
 -יש םויס םע ליחתה תינויצה ותוליעפ
 ןיב היה אבצהמ ורורחיש רחאל  .ותור
 תונויצה תא .י'ריעצה רמושה,, ןק ידסיימ

MAW www Maa ADDהריווא יוור  
maryתמדקתמ . maתיב היה ךיילג  

 -ויצה חורהו המדיקה יאשונ לכל דעו
 .תינ

 תצובקל םיצולחה ינושאר ןיב אצי בד
 תיבל שונא םע ויאושינ ירחאו ,הרשכה
 -צה ןאכ .1932 תנשב ץראל הלע רנסקה
 ץוביק לש םידסיימה ןיערגל דימ ףרט
 הפוקת התואב ההש רשא ,קיראסאמ רפכ
 -תבל ןיערגה רבע רשאכ .הוקת"חתפב
 .למנב הדובעה שוביכב בד tay ,םילג
 -עו ,הפיחל רבע ,ץוביקה תא בזע םימיל
 ןאכ .ןינבבו תילתעב חלמה לעפמב דב
 תנשב ,הרימא ,הנושארה ותב הדלונ
5. 

 -ונא בד לש ויבא הלח 1939 תנשב
 היקאבולסוכ'צל בושל ץלאנ אוהו ,תוש
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 אוה .הלודגה האושה אוב םרטב םהיר
 בור הדבא ךכו ,ונויערל תודגנתהב לקתנ

 רזח ומצע אוה .זוכיר תונחמב ותחפשמ

 חטשל רבעו ,רחסמב קוסעל לחה ,ץראל

 אל םיגשיהל עיגהו ,הביצחב תונלבקה

 .םיטעמ

 ולעפ ץראבשכ ,הנידמה-ברע תפוקתב

 תוריח ימחול,,ל ךייתשה ,תרתחמה ינוגרא

 הנידמה op oy םלוא ,(י"חל) ""לארשי

 .הבזכא תמחמ תיתגלפמ תוליעפ לכ שטנ

 -תב ה"כב בל-ףקתה רחאל רטפנ יבא

 44 JR ותויהב (15.7.55) ו"טשת זומ

 ,הפיחב הרגה ,ימא תא וירחא ריאשה אוה

 'בגה יתוחא תא ,13 ןבכ IN יתייהש יתוא

 -נוה ,ןי'צרבדב היחה ,שודרק הרוד ר"ד
 -וינב יחה ,ןמסטוג ןסינ ויחא תאו ,הירג
 .קרוי

 ןמסטוג .באז |

 )1929—1968( הטרמ דלוונירג

 יבא רכזל

 ליז ןמסטוג (WIT) דוד

 -שכ .הצבולאכימב ,1911 תנשב דלונ

 גיהנמ לש םיבהלנה ויכמותמ היה ,רגבתה

Wnsעוגתל ףרטצה ,יקסניטוב'ז באז - 

 .ריעב ר"תיב תעונת ימיקממ mm ות

 -ה תועצמאב הלע המיאתמ הרשכה רחאל

 -לב ךרדב ,1934-5 תנשב ,ץראל העונת

 -מש תוצראה תולובג תייצח :תיקוח"ית

 .לארשי ץראל ביבס

 -סהו תונוש ןינב תודובעב קסע ץראב

 -שהל תוסנל ידכ הפוריאל רוזחל דוע קיפ

 -וגמ ץרא תא בוזעל ותחפשמ לע עיפ



 NR“ הדבא הביבסהו הצבולאכימ יאצוי

 תודימו חבושמ ישונא רמוח לש תויש

 .תויתוברתו תונידע שפנ

 ל"ז הזיול האלימש םוקמה ראשנ המל

 -חהל רשפא -- ? הפלחהל ןתינ וניאו קיר

 לבא ,םיוסמ דיקפת אלממש םדא ףיל

 ןיא ול ,ומצע אוה ונה ודיקפתש םדא

 .ףילחת אוצמל

 .הליצאה השפנ תאו התוא רוכזנ

 .ךורב הרכז אהי

 ליז רגרבנייוו (והילא) דראודא
 1903 לירפאב 3072 דלונ .הרשו ףסוי ןב

 ."רדח,ב דמל .היקאבולסוכ'צ | ,קוליוב

 רבכ 12 ליגבו ויבאמ םתייתנ 11 ליגב

 רוזעל ידכ רזע-ירועש תניתנמ סנרפתה

 ץלוקשימב .ויחא תעבראלו הנמלאה ומאל

 ירחא .ודוד ידי-לע ךמתנו היסנמיגב דמל

 -יכ דמל םש ,ונרבל רבע תורגבה תניחב

 ow םייס 1923"בו ינמרגה ןוינכטב הימ

 סדנהמ רותב דבע ךכ רחא .וידומיל תא
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 רכזל

 (רגנילה) יקסרוה (הזיול) האל

oraתיבב תוחונמל האבוה 13.7.69 - 

 ,התוהמב הרוביג השא Apna ןימלעה

 לע תדמוע ,השפנב הצימא ,החורב הקזח

 התבהא רהוט לע תרמושו תינויצה התעד

 ויה םיבצמהו ,םיבצמה לכב לארשי-ץראל
 .םילק דימת אלו םינוש

 המולח pop תייובש התיה וז ליח-תשא

 ומכ -- הימולע ימימ תדלומה תבהא לש

 תודסומב הליעפ .הצבולאכימב הונרכהש

 pol“ תוידוהי nya לש תוברתו הקרצ

 'בג םע דיב די ונריעב הרישעה התייר

 .ל"'ז .ןמטכייל
 התיילע ירחא םג הכישמה וזה תשרומב

 ,ןגאש"הונ ,הפיחב ,ןאכ םג .1949 תנשב

 -הו תוצולחה ןיב ל"ז הזיול תא םיאור

 .תוירוביצו תויתליהק תודובע לש תוליעפ

 (םילוחל sty די) .ל.ע.יב התוא םיאצומ

 "בו .Ve תורושב ,ריעב םילוח-יתבב

 .םירחא תוברתו הקדצ תודסומ

 יכ ,ונל הארמ הלא תונוכת לש ףורצ

 לכל אלא ,הלעבלו החפשמל קר אל ןכא
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 -הל ,קשמה יליבשב טטושל תבהא ,רקי

 ונתביבס .ןינב לכ דודמל ,חרפ לכ חיר

 ךא .תדלונ הב הביבסה תא ךל הריכזה

owטירה .רתוי םידי-בחר רושימה היה  

 ירה -- ןאכו ,םיטאפראקה ירה ,ול ביבס

 ,תיבב -- ןאכו ,רז תייה םש םלוא .לילגה

 הבישל עיגמש ימו .שדחמ תדלונ וליאכ

 .םיימעפ יח וליאכ ,תאזכ

 MPO ךייח תרישש םילשהל השק

 יפל םידכנה לצא רקוב ידמ רקבת אלש

 ךרכזו תכלה תחנ עבשו םימי עבש .רותה

 .ונבילב דימת ראשיי

 .ךומכ באל וכזש םינבה ירשא

 בהל בד

 שקרפ (הטרב) המולב
 ליז ןמטוג תיבל

 די-לע) הצבונסארקב 1896 תנשב הדלונ

 לולאב ט"יב וכעב הרטפנ ,(הצבולאכימ

 התיה 1920 תנשמ .(18.9.1962) ב"כשת

 ?oon לדביי ,הלעב .הצבולאכימ תבשות

 -סמב קסע ,(ץנגיא) שקרפ קחצי ,םיכורא

 .קאלופ 'פורפ לצא יטילאנאה ןוכמב ימיכ

 לעפמב הבאלסיטארבב דבע ןכמ רחאל

 .םואילונילל

 תסינכ םויבו גארפל עסנ 1939 תנשב

 -לט רחאלו התוא שטנ ריעה לא םיצאנה

 הצרא yan םיבר םישדוח לש םילוט

 oom רגייט,, הינאב ליפעמ רותב

 "ופכ סנרפתה ץראב הנושארה הפוקתב

 -רשש הלטבאה לשב ,תונוש תודובעמ לע

 1951-ב .םייאמדקאה תועוצקמב זא הר

 דבוע רותב םילוח-תפוקב דובעל לחה

 םש ,היגולורסו םירמוח ףוליחב הדבעמ

 -ענו רוסמ דבוע היה .ותומ םוי דע דבע

op Sy poםיטנייצאפהו םירבחה . 

 ליעפ רבחו בהלנ ינויצ היה וימי לכ

 ןעמל םייכ'צה םייאמדקאה תודחאתהב

 .ןויצ
 הכז אלו 65 ליגב םייס ותדובע תא

 תרחמל יכ ,תואלמיגהמ תונהיל וליפא

ooרטפנ ,1968 ילויב 2-ב ,ותדובע  

 .םידלי ינשו השא חינה

 ליז ץיבובוקעי אבס
 -וקעי אבס ונתאמ תכלה הבוט הבישב

 -לי ימימ MIN ינא רכוז .רקיה 'ץיבוב

 -והי הכאלמ-לעב לש עונצה ךתיבב ךתוד

 עיגימ ותחפשמ תא םייקמ ,ץורחו האג ,יד

 ,םידלי תלהצ דימת אלמ היה ךתיב .ויפכ

 היה ךתיב .הצרא איבהל תחלצה םתואש

 ."ריעצה רמושה,, ירבח ינפב חותפ דימת

 ינפמ ונילע תנגהו וננימיל תדמע דימת

nimםיניוע . 
 ץראב םינושארה ךירעצ תא ינא רכוז

 -נאה ךתוא וניכש ומכ ,בוט "רטסיימ ,כ

 ,תפומל עוצקמ לעב ,ךתדובע םוקמב םילג

 ץראב ןאכ םגו .ךתעפוהב וניאגתה ונאו

 םילועהמ םיברש ,רבד-םשל ךתיב ךפה

 .הצע םש לוטיל ואב
 אבס ,ןמענ לחנ ךרואל ונלייט םעפ אל



 ימא רכזל

 ליז הבוכייר (הילזור) לחר

 םחנמ ג"כב הצבולאכימב הדלונ ל"ז ימא
 הירוהל — 21.8.1897 -- ז"נרת בא
 וידלי תעברא ןיב .ןמדלפ םירמו הדוהי
 רותבו הריכבה תבה איה התיה יבס לש
 תסנרפב םירוהל עייסל הקלחב לפנ תאזכ
 -בו תוריסמב תאז התשע איהו ,החפשמה
 .תונמאנ

 ןיאושינה םלוא ,הנתחתה 1929 תנשב
 ,הירוה תיבל ימא הרזח ךכו הפי ולע אל
 התיה הדובעה .םתרזעל המתרנ בושו
 ליטסקטל תונחב הדבע ora | .הבר
 הדבע תונחה תליענ רחאלו "סונירבמג ,ב
 -יפב הקסע ףרוחב :"תויתיב,, תוסנרפב
 -למ ירומיש תנכהב -- ץיקבו םיזווא םוט
 .(םינוש תוריפו םיפיזש) תובירו םינופפ
 תיב-תודובעב ,ןבומכ ,הקסע ךכל ףסונ
 היפא ,(הסיבכ תנוכמ אלל) הסיבכ ומכ
 -תמחלמ yp המש הז לכל .תיבה תקזחהו
 המ לכ -- וז הפוקת לע .הינשה םלועה
 -נמל תאז ריאשא ןכל ,ערגא קר ףיסואש
 .האושה יחיצ

 האשינ ,1945 תנשב ,המחלמה םות םע
 םיפתושמה םהייח .ךייר דוד הדוד-ןבל
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 weap גוזה ינבל .וכעב ררוגתמו רקב"רח

 on לארשיב םייח םהמ ,םידלי השיש ויה

 תידוהי ,הפיחב שקרפ (ץירומ) השמ :הש

 םהרבא ,ןג-תמרב (ק'צלפ) תרופ (ילוי)
 (ילוז) םירפא ,ןועבט-תירקב (ןיורא) ימלת

 -הדש בשומב ימלת יתמו וכעב ימלת

 ,(הדנישה) רדנסכלא ,ישישה חאה .השמ

 .קנאדיימב הפסנ

 שקרפ גוזה ינב לע ורבע האושה תונש

 ןכמ רחאלו ,1943 תנש דע הצבולאכימב

 -ולס םיטילפכ םיפייוזמ תוריינ לע ויח

 הבונ די-לע הצינפוק רפכב םירצונ םייקאב

 -ימל ורזח 1945-ב .םוהאוו דאנ וטסמ

 wan“ לכ ay ולע 1949 תנשבו הצבולאכ

 קשמ ולהינו וכעב ובשייתה ,לארשיל החפ

 .1962 דע יאלקח

 -זי הביבסה ירפכו הצבולאכימ יאצוי

 םילוחה-תיב בוחרב שקרפ תיב תא ורכ

 -מה שקרפ הטרב ,תיבב היחה שפנה תאו

 םיידוהיה בא"יתב םתואמ דחאכ ,החונ

 -אבולסוכ'צה הקילבופירה תפוקתב רשא

 -אופמה תידוהיה הליהקה תא וויה תיק

 .הצבולאכימ לש תר

 יאצוי ראש רכז םע ךורב הרכז אהי

 ,ונריע

 לארשיב החפשמה
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 אשניהל הצבולאכימל האב םשמ ,התדלומ

 by“ הוולשל ץקה אב רשאכ םלוא .יבאל

 רשא דע הטקש אל -- םש םג ןוחטב

 -לקע םיכרדב היתונב שולש תא הריזחה

 .תולק

 לכמ ונתאיצוה ,םיסינב שממ ,זא ינמ

 -חתב םעפ .הדמשהל ליבוהש טרופסנארט

 -ודישב םעפו הצעומה שאר לצא םינונ

 -יפ תלבקל תוירצונה היתורבח לצא םיל

 -חמב םג .םעז רובעי דע הלילל רתס תנ
 תא הגישהש איה תורעיב םידודנבו אוב

 הינרפיצב .וניתושפנ תא תויחהל ןוזמה

 .ונייח לע המחל שממ

 הדבע ,1947 תנשב ,הצרא ונתולעב

 -חישה תמחלמ תא הרבע .התסנרפל השק

Wwלש תורשפאל העיגהבו ,"שדק,ו  

 תונהיל התכז אל — תילכלכ החוור

 | .החונמו הוולשמ

.1963 -- DWN OND ןשושב הרטפנ 
 .ךורב הרכז אהי

 רלפר תיבל ,קרב הזילע

 1964 תנשב הלעב תריטפ oy .הפי ולע
 -של ךומס .הצבולאכימב הדומלג הראשנ
 pp" .השק הלחמב איה םג התלח וז הנ
 .התלחמ לע השק העיפשה הלעב תר
 ירחאו הצבולאכימל יתעסנ 1965 לירפאב
 התולעהל יתחלצה םישקו םיבר םיצמאמ
 .הצרא

 ,ךכ ידכ דע ער היה התואירב בצמ
 -וחה-תיבל הסנכנ הפועתה-הדשמ רשיש
 רוסמה לופיטה תורמל .רמושה"לת םיל
 הל בישהל םהידיב הלע אל םיאפורה לש
 ,ה"כשת בא-םחנמ ו"כ םויב .התואירב תא
 .הרטפנ ,5

 ox קר אל יליבשב התיה ל"ַז ימא
 הדמע הזה לופכה דיקפתב .בא םג אלא
 .הפי אמא

 הראשנ איה ךכ ,התוא האור ינא ךכ
 ךכו ,ינורכזב התורח איה ךכ  ,ילצא
 .דימת התוא רוכזא

oe aa 
 יכדרמ

 ליז רלסר הגלוא
 ,1943-ב ,הלפא ימי םתואב תוהמאה בורכ

 -פנ תא ליצהל ,ל"ז אמא ונתוא החלש

 ץרא הירגנוהל ,לובגל רבעמ לא ,וניתוש





215 

 הטילפה תיואש

 םישרוגמה לש םבוש

 םיצאנה תועווז לע ונריע-תב לש התודע

 האושה תפוקתבו המחלמה ברע -- הצבולאכימ

 ברעמהמ ''החמומ,,ה

 םיגונ םירוהרה

 יממע ןידדתיב לש טפשמה Vd ינפל

 םייתה תא ונל וויצ םתומב

 הביבסהו הצבולאכימ יאצוי ןוגרא תלועפ לע

 הביבסהו הצבולאכימ יאצוי לא



 1967 הנבאלה בוחר

 סישרוגמה לש סבוש

 .לטקה הדשב ולפנ םיללח ,ומער םיחתותה ,תועמד ודרי ןיידע םיניעה ,םדה שבי םרט

 וארנ ,1944 רבמבונב 26-ב יטייבוסה אבצה תודיחי ידי-לע הצבולאכימ לש הרורחש םע

 תוישילשבו תוגוזב ,םידדוב עיגהל ולחה .הקיר טעמכ ריעל םירזוחה ינושאר ריעב

 .שאה יווק ךרד וצרפ רשא ,חרזמבש םינאזיטראפה תודיחימ םירחאו ,םיבורקה תורעיהמ

 םיינלופה זוכירה-תונחממ םיררחושמה ינושאר ובש סראמו ראורבפ ,ראונאי םישדוחב

 .ץיוויילגו ץיוושואמ רקיעבו

 רחאל דחוימבו ,1945 לש ץיקה ףוסבו ANY AR השולש ,םינש ויהנ INN ןינממ

 תויתלו םושנל הצבולאכימ הלחה ,הינמרגמו הירטסואמ זוכירה-תונחמ יטילפ לש םבוש

 הנידמה לש הנינבלו המוקישל ,םישדחה םייחב בלתשה רכינו לודג קלח .םיידוהי םייח

 וטבלתה .העווזו רעצ הברה AD הריכזהש ,ריעב ראשיהל וצר אל םירחא ;השדחה

 גוויצולח-תוינויצ רעונ תועונת .םישורדה תוריינה תנכהב וקסעו -- הריגה רבדב ורהריהו

 ולחה "םיר''תיב,,הו "רמושה,, pa "םייתרוסמ,,ה םירעוסה םיחוכיווהו ,ןתוליעפ תא ושדיח

 םידממל האוושהב ,ירוטאינימ הדימ-הנקב קר ולו ,''תויחל,, וליחתה ,רוציקב .טהלתהל

 .המחלמה ינפלטש

NNN 1555הביבסהו הצבולאכימ ידוהי 6,000-מ הטילפל םירתונה ןמ בוריקב  min 

 any םהיניב jo 80075 הצבולאכימ תליהק התנמ 1947--1945 םינשב .הרייעל

 םהב ,םתדלומ ירפכב םידדוב תויחל ולכי אלש ,םיכומסה םירפכה יבשותמ שילשמ

 ,ונריע ינבמ תורשע המכ הזה רעושמה רפסמל ףרצנ םאו .ףסונ ידוהי ףא ואצמ אל

 הבאלסיטארבל ,הצישוקל ורבע וא םשוריג תומוקמב וראשנ אלא התיבה ורזח אלש

 לכמ השישל דחא וליפא ,רמולכ ,שפנ 1,000--900 לש ןדמואל עיגהל לכונ -- גארפלו

 .םייחב ראשנ אל הצבולאכימ זוחמ ידוהי

 .םישדח םיידוהי םייח ומק היתוסירה לעו ,תוברח-לתל ויה השוכר לע הליהקה

 ןייטשדלוג רדנסכלא ר'ד ,טדימשדלוג ויה תשדוחמה הליהקה לש םיגיצנה ינושאר

 wine לכה תונבל pox היה .להקה-שארכ םינש רשע שמיש טדימשדלוג .שריה ילתפנו .

 -תיב ,תסנכה-יתב רתי .רכז ףא ונממ ראשנ אלו ןיטולחל סורה היה לודגה שרדמה*-תיב

 סרהה היה םינפב לבא ,םלית לע םנמא וראשנ זיולקהו ןטקה שרדמה-תיב ,לודגה תסנכה

 תאבהו םיאתמ ץופיש רחאל .הליפתלו תוסנכתהל יואר היה אל םהמ דחא ףאו לודג

 לודגה תסנכה-תיבב רוביצב הליפתה השדוח השטיב-הקלווב בוזע תסנכ-תיבמ םילספס

 .לכל קיפסה םוקמהו -- ברעו רקוב

 400-כ וראשנ הרייעב .תיצחמ ידכ םידוהיה רפסמ תא ןיטקה הריגה לש שדח לג
 150-כ דוע הצבולאכימ תא ובזע 1957 ירחא .עווגל ולחה םיידוהיה םייחה .ךרעב שפנ
 הנומ paw תועידיה יפל ,1967 תנשב ,םויכו .תורחא םירעל ימו םיה-רבעל ימ ,םידוהי
 .המחלמה ירחא ודלונש םידלי תוברל ,שפנ 250--200-כ הצבולאכימב ידוהיה בושיה

 הליהקה דיקפו ,הביבסב םירפכה דחאמ ואצומש ,ץיבומיש ףלודא שמשמ להקה" שארכ
 ןאמסורג לאומש אוה ,הנממ תישדוח תרוכשמ לבקמו היריעה ידי-לע רכּומה ,דיחיה
 ,דמלמ ,שמש ,חיגשמ :תחא הנועבו תעב םידיקפת השימח אלממ ןאמסורג .הצבודומשמ
 רג ןאמסורג .הצישוקמ טחוש הרייעב רקבמ עובשל תחא ."אשידק הרבח,ה שיאו ןזח
 .ןיבור לודגה תסנכה-תיב שמש וירחאו ל"ז דלפנרא ברה ררוגתה הבש הרידב



 1967 הנרוה בוחר

 הצבולאכימ .1967 תנשב היתיאר הנורחאל .ירוענ ריעב יתרקיב רפסמ םימעפ
 .רבעה תובקע תא שפחמו בושו ךולה היתובוחרב טטושמ ינא .רכה אלל התנתשנ
 תא םיסכמ רב-יבשע .המדא-יחופת הדש ערתשמ לודגה שרדמה-תיב דמעש םוקמב
 הליהקה לש םינבימה לכמ .תותיכה הנומש לעב "הרות-דומלת,,ה ןינב דמע וילעש שרגמה
 שמשמ םויה .רבעשל תוצמה-תייפאמו םיכרצנל ("יממעה חבטמה,,) יוחמתה ןינב ראשנ
 .ינוריע סופד-תיבכ ןינבה

 םירחרחש םידלי לש זילעהו ינשערה םקוחצל תומוצע םיניעב בישקמ ינגה םולחבכ

 עמוש יניאו האור יניא יניע תא יחתפב IN .הרצק הקספהל םוררחיש "םהידמלמ,, רשא

 oy בושייל ךפהיל דיתעש ,הזה םמושה nown Soa ינא ךלהתמ שודק םוקמבכ .רבד
 .המוקזיתב

 ןמזב תבשה תאצ תא ינורכזב הלעמו רבעשל ןטקה שרדמה-תיבב ינא דמוע

 ןייטשדלוג השמ oy המינפ םיצרופ wen ךישחהל העמיק לחה קרשכ ."תודועס- שולש ,,

 ולוקל םיניזאמ ונייה הז ירחאו ,תוהלב ירופיס הזל הז םירפסמ ,ןאמדירפ דוד-לקנעיו

 .הר-הרט-הרט "םידגב ץומח םודאמ ואובב,, :ולוקב לסליס רשא שירעב 'ר לש דורצה

 ןכוש םויה .ךכ לכ ונילע תובוהאה "תורימז,,ה לש הזה ןוגינה תא ונעמש אל תובר םינש

 .ןאמסורג ןועמש הליהקה דיקפ ןהכמ ובש ,דרשמ הזה םוקמב

 תיבה הארמל הלוע וילאמ ומכ .לודגה תסנכה-תיב לש הלודגה רצחה הממוש

 ךירוהש העשב קוחר-אל saya תעמש רשא ןוגינה ,קזחו ךלוהה ,ישירח ןוגינ ךבלב

 הבשי הכיא,, :וננוקו ,םיילענ-יצולח ,תסנכה-תיב תפציר לע באב העשת לילב ובשי

 ."הנמלאכ התיה ,םע-יתבר ריעה ,דדב

 עמוש ינא ינוימדבו ,שדוקה ןורא לע טיבמ ,תסנכה-תיב ךותל המינפ סנכנ ינא

 עמוש ,רדיו ןזחה תא האורו שפחמ .טחושה רדיו ףסוי לש לצלצמהו רורבה ולוק תא

 לע תחפוט תואיצמה לבא .וביבסמ םיררושמה לש םיברעה "םינארפוס,,ה תולוק תא

 הדוהי הז היה .דלי לש רוצע לוק עמשנ שילּופה לש תוניפה תחאמ קר .קיר לכה -- ינפ

 .עובשה תשרפ לע ותא רזח ןאמסורג "דמלמ,,ה רשא ,םידליה דחא ,'ץיבוקראמ

 םיוולמו םירוחב דוע םידמוע אל תסנכה-תיב תא הפיקמה האנה רדגה ינפל בוחרב

 קר .תלייטה לע הוואגב תולייטמה ריעה תונב תא תויעמשמ-וד תורעהבו תוקשוח םיניעב

 הקיתשב םירפסמ ,םינש תורשע ינפל תומודאה רדגה ינבל לע ותרחנש ,תומשה תואמ

 ND ויה םה םעפ-יאש בשו רבוע לכל
 ויהש תומכ וראשנ הכרדמהו בוחרה םג .ץוח יפלכ הנתשנ אל הנבאוודוה בוחר

 תאצמנ הפ .הינפ תא התניש יאראטס רכיכ לבא .הנש 40--30 ינפל םהילע ונצצורתהשכ

 .ביבא-לתב תיזכרמה הנחתל בר ןוימד המודה ,םיסובוטואה לש תיזכרמה הנחתה

 הפ .רבעשל ןאמדירפו טפהיירט לש תורצחה די-לע הנבאוודוה בוחרב ינא ךלהתמ

 השא םעפ-יא התיח רצחה לש ינשה דצה ןמ .םידלי-תבר החפשמ ,םירמואבה DA םג ויה

 .ויתאצמ אל -- 222 תא שפחמ ינא ."ריעצה רמושה םא,, ,ךיילג תרבגה ,שפנ-תרקי

 .דצהמ רחא םוקמב איה וילא הסינכה

 הצבולאכימב ידיסחה זיולקל ישגרה יסחי לבא ,ןימאמ ,יתד שיא יתייה אל םלועמ

 האנהב .הרות-תחמשב דחוימבו ,דואמ תובורק םיתעל הנה יתכשמנ .ייח לכ יבלב רמשיי

 תא ינא רכוז .הלודגה םתנומאו םידיסחה לש םתוקבד תא האורו לכתסמ יתייה תדחוימ

 םג הנּוכמה ןאמסורג חחפה תא ,ךומנה ןאמדירפ עלעדיי 'ר תא ,ןקזה לקנרפ המלש 'ר



 תורבקה תיב

 קדארה רה לע

 םג ,םעפ אלש ,םיזילעה םיידיסחה םינוגינה לכ קומע-קומע ותרחנ ינורכזב .ןהכה ןועמש

 .םתוא םזפמו רזוח ינא ,םידידיו םיבורק תרגסמב ,תעכ

 הריווא וב התרש לבא ,תולד לש םלוע םנמא הז היה : תודליה ןמ דרפיהל יתאב התע

 | .תרשואמו הזילע ,תידוהי תומימח לש

 םירענ וצצורתה ,םיידוהי םייח הפ וקקש םעפ-יאש ,ךכ לע תזמרמ תיבה תיזח קר

 םש םיכרוע ויה הרות-תחמשבו ,תורימז ורש תיבה םינפבו ,תוקלחו תולסלוסמ תואיפ םע

 ןהכה ןועמש 'ר ,לקנרפ המלש 'ר ,ןאמדירפ עלעדיי 'ר הרותה ירפס םע םידקורו תופקה

 .ךסומכ זיולקה שמשמ םויה .תונוכמ ןאכ תושעור םויה .דועו

 םייחה- לגלג .םינתשמ הישנא םגו היתב ,השדח הרוצ םישבול היתובוחר ,הנתשמ ריעה

 תוריקו בוחרה ינבא ירוחאמ רתתסמ המ םיעדוי Aw רבעה לכ תא ונייחש ,ונא קר .בבוס

 ,תומלענ תורצחה .'וכו הנלוד ,הנבאוודוה ,הנרוה ,הנבאלה תובוחרב ,ינאינארטסב םיתבה

 ...םיאבה ליבשב ,םירחאה ליבשב הלדג ריעה ,םיבחרתמ תובוחרה

 ..דוע סניאש הלא לעו וראשנש הלא לע

 ודרש םויה .הידוהי 4,000 לכ תא טעמכ ,הצבולאכימב םדא לכ תישיא יתרכה ונמזב

 לע קר רפסא .םלצא רקבמ ינא ,ריעל ןמדזמ ינאשכ ,םעפב םעפ ידמ .250--200 ילוא םהמ

 .םויכ םהייחמ יהשלכ הנומת ונמצעל רוצינש תנמ לע ,םהמ המכ

 התואב ,הכאלמ-תיב ותואב ,הנש 50--40 ינפל ומכ םידבועו םייח טדימשלוג םיחאה

 האמ דע ,78 ןב ריעצהו 82 ןב אוה םהיניב רגובמה .רנזיו לש היפאמה םש התיהש רצח

 .םירובדכ םיצורח למע-ישנא .םירשעו

 רוביגה ןושמש תא ריכה אל ימ ? ץיבורנל ללה תא רוכזי אל הצבולאכימ ישנאמ ימ

 רחאל הנש .1963 תנשב ויתרקיב הנורחאל .ולצא רקבמ Pan יתייה הרייעל יאובב ? ונלש

 לע רתוי דועו ,ותואירב בצמ לע ןנואתה ולצא ןורחאה ירוקיב תעב .74 ליגב רטפנ ןכמ

 moyen אל אוה ...לצנמל ךפהיי אמש ,ןולגעכ ועוצקמב דובעל ןוישר ול םינתונ ןיאש

 ,םייטסילאטיפאק םיסוס ,ויהי אל םגו ,םעפ ףא ויה אל ללה יסוס יכ ,תונוטלשה תא ענכשל

 היה אל םעפ ףאו ןוק הלב לש ינכפהמה ואבצב תירגנוהה הכפהמה ןמזב תריש ומצע אוהו
 .לצנמ

 ירחא וראשנ ,םידלי 16 ילוא וא 14 התנמש ,הלודגה 'ץיבוקראמ תחפשמ לכמ

 חאהו ,(םייתניב הרטפנ הנורחאה) הקנלויו הקי'זור תונבה יתש : השולשמ any אל האושה

 תצובקב םיליעפ םירבח ויה םהינש .ואדנאל .ש לש ותשא איה הקי'זור .זיראפב יחה שויאל

 ,רגַארפ קיציא תא DA םירכוז ונריע ינב יכ קפס ןיא .הנניו ירהב הנושארה םינאזיטראפה
 אוה םויה .ודי התיה םיזורכ תצפהב םגו תחא תיטסינומוק הנגפה ףא ותעשב ריסחה אלש
 ובצמ תילכלכ הניחבמ יכ םא ,רמרמתמו רקבמ ,דפרכ דבוע ,ליעפ אל ...םילכה לא אבחנ
 דואמ הקוחרה תואיצמב ץפנתה וירוענ םולח .םדאה היחי ודבל םחלה לע אל לבא .בוט
 = ..םוקיש win םלוע לע םידורווה ויתומולחמ

 אוה .םישישה ותדלוה םויל ,דרפס תמחלמב םחלש ,ץיבוקפיל תא וכריב ירוקיב םויב

 -אכימ תליהק ידירש .הנונראו הסנכה סמ קיתב קיזחמ ןכו תילאיצוסה הקלחמה תא להנמ
 ,םירפוס ,עדמ ישנא םהמ -- הנידמה תוניפ לכב םירזפתמו םיכלוהו םיטעמתמ םוקמב הצבול
 ,ץיבוקפיל לש ונב ,רוב קירמיא ןוגכ ,םייחה ימוחת לכב םיליעפ ,םיריכב םידיקפו םינמא
 .דועו ,גארפב םסרופמ בל-אפור התע אוהש
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 ore 'ץיבורנל ללה
 הצבולאכימ לש 'ירוביגה ןושמש,,

pene 

 )1967( ןטקה שרדמה ma דיל הריעצה ותב סע ,יידמלמ,,ה ןמסורג לאומש
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 10 ןב ץיבוקרמ הדוהיו ןמסורג לאומש : שילופב
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 שדוקה ןווא

 תונוכמ ןוקיתל ךסומל ךפהש ''זיולק,,ה



222 

0 

oe ee 

oe 

oe 

 ב ו

9 

  RÉSZESEKו  Soeו

ezér 

ae 

 ני ל

oes 
ane ו 

 ו

Bi 
eS ל 

 ו

os ees 
0 oe 

es 

  noon naלודגה 1967



223 

S
e
e
 

ו

 

Soe 

2
 

Se 

ee ee eee te 

ae oe 

ae 

oe 

 ה

 כ כ
= 

creme 

ae 

see 

ie 

7 

2 

a 

- eae 
5 

= 

store 0 2 2 כ 

See 

es 

- 

25 

 תיב תיזחב טדימשדלוג םיחא

ד
 

ל
 

2
 

e
e
e
 

 סתכאלמ

 דפרכ דובעל ךישממ רגארפ קיציא



 לש םהיתובצמ

 שטיוד םהרבא 'רו קילג ךורב לארשי 'ר 1

 רלכייא דוד 'ר 2

ma תובצמ 3 

 רבקל ועיגה אל םה .הצבולאכימב תורבקה-תיבב ןמטוה אל יבורקו ירוה לש םרפא

 ויה םעפש הלאל דובכ קולחל תורבקה-תיבל ךלוה ינא .תובא רבקל ךלוה ינניא .לארשי

 רבק לכ די-לע עגר יתדמענ .יתוישיא הבצוע םתעפשהבשו יתלדג םתביבסבש ,יל םיבורק

 קילג ךורב לארשי 'ר לש ; תובצמ יתש די-לע יתדמע ANY ךשוממ ןמז .והשימ תא ריכזהש

 םייקאבולסוכ'צה תונויגלה לש תוברקה ןמזב ןברקכ לפנ ןושארה .שטיוד םהרבא 'ר לשו

 וליטהש ,םייכ'צה םירנויגלה לש םמעז תא ךכשל תנמ לע ובירקה ינשה תא ; 1919 ינויב

 .גרוהל אצוהשכ 32 ןב היה קילג .הנשה התואב הליהקה לע יביטקלוק שנוע

 wen .הצבולאכימל תימורד םירטמוליק הנומש ןכושה ,שאו-הניצאנ רפכב יתדלונ

 תורבקה-תיבל יתכלה ןאכ םג .רפכב וראשנ אל ןה םג לבא ,תושפנ 5--4 ורזח הז לודג

 .רלכייא דוד 'ר עודיה ןואגה לש הבצמה תא יתמליצ ןורכזל .ןשיה

 לע רתי .העיגפ-ינמיס וב םיארנ אל ,םלש ראשנ תורבקה-תיב לבא ,ןמזמ הבקרנ רדגה

 וא 16-ה האמה ןמ דוע -- םירמוא שי ,רתוי קיתע תורבק-תיב םייק ץרובאלה די-לע ,ןכ

 םוקמה שיא .הזה קיתעה םוקמל עגונה ןיינעמ רופיס יתעמש יכ ,תאז תא ןייצמ ינא .17-ה

 -תיב ךרד רובעל הנמוהל בחרומה שיבכה ךירצ היה ירוקמה ןונכיתה יפלש ,יל רפיס

 אל, .תאזה תינכותל דחא שיאכ ודגנתה ,רפכה תצעומל רבדה עדונשכ .הזה תורבקה

 םהילע ורבע תואלת קיפסמ,, .ורמא -- "םיתמה וניבשות לש םתחונמל עירפהל םיכסנ

 .הלטוב תינכותה ןכאו ."םבכשמ לע םולשב וחוניו ,םרכז תא דבכנ ,םייחב
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 moo לש תוצמל היפאמו (םיכרצנל חבטמ) יוחמת

 רבד ףוס

 הרייעב ויח םינשב תואמ .הצבולאכימ

 ש הז קלחמ םימלענ םידוהיה .סונמ ןיא

 ה
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 ,התביבסבו תאז

 ן- ור צר a טא ,
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x A j am oO r ri Fő 1 r 

 ידוהי תובקע ףא 3

 ה לרוג ה תורמל / םרב .םש םיידוהיה םייחה לש תענמנ

 לע תכשוממ הפו

 לש םיריהבה םימשה noon תחת םויכ םייחה ,ךשמהה-תורוד רבכ םינוזנ הלאה

 הללה 0

 .םימדוק תורוד ידי

 וראשנ ,תאז הלודג

 תוריפהמ

 .לארשי

 ק לש יגארט

 קת ךשמב וחתופש תוברתה תוריפ ,היתוריפ

 הלא דחי םירבחתמ הב ,תדלומה השדחתנ םתוכזב

 התיב תא האצמ המואה .תלסוחמה הלוגה ינב ,םירחא םידוהי תובבר לש םהיאצאצ םע

 הינבמ
, 

 ,םייחב וראשנש , םהינב-ינבו ם

 ,םינשיה תורבקה-יתבב חנ םרפאש ,הלאל תודוה קיתעה

 אשי ותוא ,תורודה דיפל תא הנש םייפלא ךשמב ןואגב ואשנ רשא ,הלא ויה םה .השובכה

 הפוריא יבחרב םיצאנה ידיב רזופ וא

 .רתוי ריהזמ דיתע תארקל םייקה רודה

 ה'זאינק .5 לימא הבאלסיטארב
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 סיצאנה תועווז לע ונריע תב לש התודע

 ,תיאנותעו תרפוס ,םילשורי תבשות םויכו הצבולאכימ תב ,שנס עבשילא

 -תבכר לע הרפיס התודעב .םילשוריב ןמכייא טפשמב םידעה תחא התיה

NWNהחלוש רשאכ ,היניע ומבו הרשבמ תאו התזחש ימכ ,ץיוושואל  

 תודעה ירבד יטרפ ןלהל .םיוחא םידוהי יפלא םע דחי הדמשהה הנחמל

 | .טפשמה-תיבב ומשרנש יפכ

 תחלצה PR היקאבולסמ םישוריגה וליחתה רשאכ ,טפשמה-תיבל ירמאת ילוא : הלאש

 ? תחרב ךרד וזיאב ,השקבב ,יללכ ןפואב ירסמת ? הירגנוהל חורבל

 תא דואמ דע עזעיז הז .תורוחבה תא םדוק וספת ,הצבולאכימב ,היקאבולסב : הבוש ת

 .תוריעצ םישנ ,תורוחב ,תונבה תא אקווד וחקי הנושארבש ופיצ אלו רחאמ ,תוחפשמה
 יתוא וספת ןכ ירחא םלוא ,טלמיהל יתחלצה דוע םימיה םתואב .ןהיניב יתייה ינא םג
 םידוהיה ושרוג יאמב 5-ב .טלמיהל יתחלצה חולשמ ותואמ םג ךא ,רחא חולשמל ינוסינכהו
 | | ...הצבולאכיממ

 ? הנש וזיאב .ש

 ושריג יכ ,תויולג וחלש ןכ-ירחאו ,הצבולאכיממ םידוהיה תא ושריג 1942 יאמ שדוחב .ת

 היה הז -- "קדארהב רבכ םלוכ טעמכ,, :בותכ היה הלא תויולג לע .ןילבול ןוויכב םתוא

mwונשגפנ םרט,, :בותכ היה ןכ .הצבולאכימב ןימלעה-תיב לש  oyהיה רנזיו ."רגזיו  

 .םחל ולכא אלש טעמכ ,רבד לש ושוריפ .הפואה

 ? הירגנוהל עיגהל תחלצה pr ,ונל ירמאת ילוא .ש
 .תילילש הבושת ולביק םלוא ,שרוגא אלש ,וסיטל השקב בתכמ ובתכ הירגנוה ירפוס .ת

 היקאבולסב םישוריגה .הירגנוהל חורבל ילעש ,רפוס ,יורמרודנשמ העדוה יתלביק הז ירחא

 109595 רשאכ ,הצחמל תופלעתה לש בצמב וקרז תורוחבה תא .הרומג תוילאטורבב ושענ

 .תונורקל םשמו םיסובוטואל ןתוא

  wwהירגנוהל עיגהל תחלצה ךיא -- :ילש תיפיצפסה הלאשה לע וישכע ינע !שנס תרבג ?

  onטשפאדובל יתעגה ךכ ,לגרב לובגה תא יתרבע  owדרשממ ןכ ירחא יתלביק

 .תוסח תוכז ,הלשממה ןמ רמולכ ,ץוחה

  wwסראמב 19-ב ,טשפאדובל וסנכנ םינמרגה רשאכ תייה הפיא 1944 ?

 | .2 רפסמ רמודור בוחרב ןויסנפב יתרג .ת

wwזא ךתא הרק המ ? 

onס"סה ישנא ינוררוע רקובב 5 העשב עובשב ישילש םויב .ןושאר םויב ואב םינמרגה , 

 .ונתא יאוב :ורמאו ירדחל וסנכנ

 ? הליחת ךתוא וליבוה ןאל .ש

onדחי יתוא וחקל  oyןויסנפ ותואב ורג םה םג רשא ,םידחא םיינלופ םיטילפ םירגהמ , 

 .ופאטסגה לש הבשומ םוקמל ,טושוק שויאל בוחרל יתוא ואיבהו

  wwםימי המכ  nyiםש ?

Nnתותשל אלו לוכאל אל ונל ונתנ אל .תבש ברע דע ,םימי העברא םש יתייה . 

 ? תותשל אלו לוכאל אל ,רבד םוש םתלביק אל pom העברא ךשמב .ש
 .הדיחיה הידוהיה יתייה ,ןושאר םויב ,זאש ,ףיסוהל ילע .היתש אלו ןוזמ אל ונלביק אל .ת
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 ןוהעה לש תכרעמה ירבח PUP סנרואט ,ינופא גרואיג ןזורה ,רשיפ הצנרק ץנארפ ow ויה

 .םיקקוחמה-תיב רבחו

 ? םכתא וליבוה ןאל .ש
anרבכ ויה רשאכ -- ונתוא וליבוה ןכ ירחא  ANYיניבז בוחרבש רהוסה-תיבל -- םידוהי . 

wwםש םכתא ושע המ טפשמה-תיבל רפסל ילכותה ? 

onונינפ תא ךופהנ םא יכ ונילע ומייאו תועש ךשמל ריקה דיל ונתוא ודימעה ופאטסגב  

 .ירכמל תוא תתל ידכ בוחרב יתקעצ ,"הירוטסא,, ףתרממ ינואיצוה רשאכ .קשנב ושמתשי

 .תינוכמה לא יתוא קרזו ס"סה שיא ילע םייא -- רצע םיבשו םירבועה ןיבמ דחא רשאכ

 .רטמ יצחו םינש לש אתב שיא 18--16 ונייה יניבז בוחרב רשא רהוסה-תיבב

wwםישנה תא תוזבל ידכ ושענש ס"ס ישנא דצמ תומיוסמ תולועפ ךל תורוכז םאה  

 ? םילייחה תוחכונב
onםוקל ונילע היה רקוב לכ .ןכ  paתומורע ונייהשכ רודזורפב ץחרתהלו 5--4 תועשה . 

 .ונליבשב לודג ןויזב היהש רבד

 ? םילייחה תוחכונב ושוריפ ,ץחרתהל .ש

poy וכפש ,םמעט יפל הצחרתה אלו הטשפתה אל יהשימ םאו .םילייחה תוחכונב ,ןכ on 

 .םימ ילד

  ONT wwהשענ המ רבכ תעדי ,1944-ו 1943 ,םינשה ןתואב  OWAץיוושואב ?

onיתעדי .ןכ . Tyןיילק םשב דחא רבע ,הצבולאכימב יתייה אל רבכשכ ,1943 תנשב - 

 ליבשב בתכמ איבה דחא יקאבולס טסידראג יכ ,רפיס אוה .הילצרהב וישכע רגה ,יקסבונילק
 .יילב תחפשמ

TNE PR wwילוא  boaהמ השעמל ךל עודי היה המ טפשמה-תיבל קר ידיגה ,תומשה  

 .ץיוושואב םידוהיב השענ

 ? טשפאדובב IN רבכ התיה הדעה :ןידה-יתיב בא

 .תשוב-יתבל תורוחבה תא םיחקולשו םיזאג יאת םימייקש ,בותכ היה אוהה בתכמב .ןכ .ת .

 ? טשפאדובב םיארחא םישנאל הלאה םירבדה תא רפסל תיסינ םאה :ךאב רמ

 ,עויסה דרשמב זא היהש ,שרגרגלופ רייד לא יקסבונילק-ןיילק תא יתיוויל ינא .ןכ .ת

 הנכס היקאבולס ידוהיל היופצ התיה בושש רחאמ ,יתישע תאז .תאז תא ול יתרפיסו

 .הירגנוהל םידוהיה תא ואיביש דואמ יתיצרו

  wwךלש הזה רופיסה לע הבוגתה התיה המ ?

 .רישע ןוימד תלעבו הלודג תררושמ תא :דואמ הטושפ הרוצב רמא אוה .ת

  wwה'צראטשיק הנחמל תעגה יתמ ?

onלש הבשומ םוקמ היה םש .םיבאוושה רהל יתוא ואיבה יניבז בוחרב רהוסה-תיבמ  

 .יניבז בוחרב רשא רהוסה"תיבל יתוא וריזחה ףוסבלו ,דואמ יתוא וניע םש .ופאטסגה

 .ה'צראטשיקל תרבעוה יתמ ,השקבב ,ירפס וישכע .ש

 .יניבז בוחרב רהוסה-תיבב תועובש הששכ יתייה .קיודמה OPA תא תרכוז ינניא .ת

 תסנכוה יתמ טפשמה-תיבל רמול הלוכי תא םאה .ופאטסגה ידיב םתייה :ךאב רמ

 ? ה'צראטשיקב שוריגה NID הנושארה םעפב

 ,םידחא תועובש ךשמב םחוקיפ תחת ונייה םשו םירגנוהה לא ונתוא וריבעה םשמ .ת
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 הליחתב .םימיוסמ םיעצמא וטקנש רחאמ ,שוריג Ty היהיש ועדי םהש הארנכ .ילוי דע

 תבכרה תנחתל אל לבא ,טשפאדובל ונעסנ םשמ .ה'צראטשיקבש הנחתל ונתוא וליבוה

 .םירוורפה דחאב תבכר תנחתל אלא תיחרזמה יטלק

  wwטשפאדובב םתייה ןמז המכ ?

 ,תוירגנוה םישנ הברה oy ונשגפנ ow ,לוכיבכ ,רצעמה תיבל זא ונתוא וסינכה .ת

 תנחתל ונתוא וליבוה ןכ ירחא .םירחא רצעמ תומוקממו ראליסרק בוחרמ םשל ורבעוהש

 .דחא ןורקב 80 ילואו 70 ךרעב ונייה .תומהב תלבוהל תונורקל ונתוא וסינכהו יטלק תבכרה

 .תרחא הנחתב ונבכעתה בושו .ונתוא ועיסה ןכ ירחא ,בר ןמז ונדמע וז הנחתב

  wwתבכר התואל הרק המ ,הנחת התואב םתבכעתהש רחאל ?

 .הצוחה ףיקשהל ונלוכי אל ,תומהב תלבוה יכרצל ,םירוגס תונורקב ונייהש רחאמ .ת

 .הרזח תעסונ איהש ונשגרה ,עוסנל הליחתה תבכרה רשאכ ,ןכ ירחא םלוא

  wwה'צראטשיקל םתרזחוהו תבכרה הרזח ,השעמל ,םאה ?

 .יטרוה לש ותדוקפ יפל ונרזחוה יכ ,העומש הצופנ תרחמל .ה'צראטשיקל ונרזח ,ןכ .ת

 ?ןכמ רחאל םכתא mp המ .ש

onוסנכנ ,םיירהצה תחוראב אקווד ,קוידב תרכוז ינניא ,םימי השימח וא העברא רובעכ  

 '! הצוחה,, :וקעצו ס"ס ילייח ןוזפיחב

  wwעיתפמב ירמגל אב הז םאה ?

 .המוצע הלהב המק .עיתפמב ירמגל .ןכ .ת

 ? םכתא ושע המ .ש

 םידחא .הלודג תוריהמב םהילע תולעל ונתוא וצליאו םיסובוטוא רבכ םינכומ ויה זא .ת

 .םיסובוטואה לע וקרזנ זוזל ולכי אלש

  wwםאה  ANYIםינקזבו םילוחב יהשלכ תובשחתה ?

onאל ןכלו םדוק המצע תא הליערה ,עודיה רפוסה ,ידלפ לאכימ רייד לש ותנמלא .אל  

 םשו יטלק תבכרה תנחתל ונעגה הלודג תוריהמב .הלעמל התוא וקרז זא ;תכלל הלכי

 .תונורקל ונתוא וסינכה

  wwןורק ךותב םעפה ויה םישנא המכ ? |
  on.80--70-כ דחיב ויה רמולכ ,תמדוקה םעפב ומכ

  wwתבכרה םכתא הליבוה ןאל ?
onץיוושואל ונעגה , TITלובגה תא ונרבע ולרואב .היקאבולס . 

  wwםישנאה לש םלרוג היה המ  INNAרשא טרופסנארטה  WATץיוושואל ?

onיתינפוה ינא .הלאמשו הנימי -- תוצובק תוצובק וכלה .הצובקה יפל  oyילש הצובקה  

 ינשל תוצובקה תא ןוויכ אוה הצחמ לע הצחמ ךרעבו ,הלגנמ םש דמע .םייחה דצל

 .םיזאגה יאת דצלו םייחה דצל ,םינוויכה

  owםיזאגה יאתל ,תוומל ךלה דחא דצו םייחל ךלה דחא דצש ךל עודי ךיא ?

 ורמא ףכית ,םייחה דצל ונינפוה רשאכ .דוס הזמ ושע אל ,ומילעה אל ללכב הז תא .ת
 רחאמ .זאגב ךרוצ היה אל ףא .םירכמ םע םש יתשגפנ ינא .םש ויהש םישנאה תאז ונל

 .ופסנ ,ולפנ ,םיבר םישנא ותמ ,םינושארה םימיב ףא ,םינורחאה תועובשב רבכש
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 ? םייחב וראשנ הזה טרופסנארטהמ ,ךרעב ,המכ ךל עודיה .ש

 .םינוש תומוקמל ורבעוה םהש רחאמ ,תאז ?PAT הלוכי ינא ןיא .ת

  NS wwץיוושואמ תרבעוה ?

 םישנא טעמ רבכ ויה וז הצובקב םלוא ,םישנא 500 לש הצובק Tina וליבוה יתוא .ת

 .יתמחלמ רוצייל תשורח-תיבל ,תיברעמה הינמרגב ןבלסרלפל ונתוא ואיבה .ה'צראטשיקמ

wwלדווצלאז םשב םוקמל ףוסבל תעגה םאה  ? 

 עסמב וכישמה (on שיא 800-ל דע הצובקה התפונ IN .רורחשה ינפל םימי הרשע .ת

 .תוומה

  wwםיוסמ הרקמ ךל רוכז םאה  oyלדווצלאזל ועיגהש םידוהי םירבג יאלמ תונורק ?

 .תונורקה תותלד תא וחתפ אל רבכ IN .ונירחא ואבש הלא .ןכ .ת

 ? האצותה התיה המ + רבדה שוריפ המ .ש

 ow ופסנ -- לירפאב 14-ב הרק הז -- םימי הרשע ירחא קר ואב םיאקירמאהש רחאמ .ת

 .הלאה םירוגסה תונורקב םלוכ

 ? ודלי רשא םישנל ow mp המ .ןבלסרלפ םשב םוקמ םדוק תרכזה .ש

onהביחב םידליה תא ס"סה ישנ וחפיט הנושארב .ודליש םישנ יתש ויה ןבלסרלפב , 

 .זאגל ,ןזלב-ןגרבל ולבוהש ,ונל עדונ ןכ-ירחא .תוהמאה oy דחי םתוא וליבוה ךכ-רחא

 ? הדעל תולאש ינודאל שי ,סויצאברס WT :ןידה-תיב בא

 .הכשלל ךתוא וסינכהו םיבאוושה רהל ךתוא וליבוהש תרמא :סויצאברס ר"ד

 ? תאז התיה הכשל וזיא

 .הליווח וזיא וז התיה .ת

 ,ינמרגה ןוחטבה תרטשמ דקפמ םש היה .םידרשמ AAD ow ויה :סויצאברס ר"ד

 ודנאמוק רָאדנוז,, ארקנש המ םש היה ,טשפאדובב ד"סהו "ופיס,,ה לש טנדנמוקה ow היה

 ?םש תייה םידרשמה JÓ הזיאב תא תרכוז ONT .תינמרגה ופאטסגה התיהו '"ןמכייא

 רדחב ס"ס ןיצק OW רקח יתוא .םירגנוה םע ow יתשגפנ אל .הלאשה תא הניבמ ינא .ת

 ,יל ורמאו ריקה לא תועש שולש ךשמל יתוא ודימעה זא .ס"ס לייח ילע רמש ATP .דחא =

 דמעמ יתקזחה אל תאז לכב םלוא .יתוא ותימיו יב וריי -- רוחאל ינפ תא הנפא םא יכ

 .ינפ תא יתכפהו

WTהתיה יתלאש ,הדעה יתרבג :סויצאברס  ONאל .תייה דרשמ הזיאב תרכוז תא  

 וא - אל וא ןכ ,תייה םירגנוה-אל לש דרשמ הזיאב תרכוז תא םאה .םירגנוה םש תיאר

 .תרכוז אל תאש וא תרכוז תאש

 םידרשמ המכ הפ ריכזה סויצאברס ר"'ד .הלאשה תא הניבה אל הדעה :ןידה-תיב בא

 לש וא "ןמכייא ודנאמוק ,ITD לש ןינבב התיה איה ox דיגהל הלוכי איה םאה ,םיינמרג

 ? אל וא ןכ -- רחא ןינב הזיאב וא "ופיס,,ה דקפמ

NYTV ינא ןיאו ,יתעדי אלו ונל ועידוה אל תאז on 

 ? ךתוא ורקח המ לע ,םש ךתוא ורקחש תרמוא תא :יולה טפושה

 תויאש יתוא ולאשש רחאמ ,לוגיר תורישב יתוא ףתשל םנוצרבש ,היה ילש םשורה .ת

 יתבשה תאז לע .תאז תעדל יאנותע לעש יל ורמא יכ ,דוע ריעהל יל השרוי .הז גוסמ
 .הקיטסיטאטסל תיחמומ ינא ןיא םלוא ,תיאנותע ינא םנמאש
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 האושה תפוקתבו המחלמה ברע - הצבולאכימ
 תיטסינומוקה הגלפמה לש יזוחמה דעוה י"ע 1958-ב עיפוהש "ןילפמז ךנמלא, ךותמ

 ר'ד :םהו ,םידוהי םירבח העברא ,םירבח 12 הללכש ריעה תצעומב ויה 1938 תנשב

 .'ץיבוקפיל שלוקימו ןמדלפ דוד ,ןייטשדלוג רדנסכלא ר"ד ,רלגורב השקימ

 ,סקופ רזל ,'ץיבוקשרה דוד :םידוהי םירבח העשת ויה םירבח 34 תב ריעה תוגיצנל

 ,רגרבדלוג דפרא ,רמוז ילהימ ,ןייטשדלוג רדנסכלא 977 ,רגניז סאיטאמ ,רלגירב סקמ 977

 .'ץיבוקפיל שלוקימו ןמדלפ דוד

 ,תונבו םישנ תדוגא : ןמקלד םיידוהיה םינוגריאה הצבולאכימב ולעפ וללה םינשב

wh,טניו'ג ,אשידק הרבח , man(42 'מע) ו''ציו ,"םעה דחא,, ,תוינשמ . 

 ופתתשה ריעה לש םידוהיה היבשותש ,רתויב הבוטה החכוהה םה הלאה םיטרפה

 הינוגריא לש םיילאיצוסהו םייתוברתה םייחב ןכ ומכו הרבחהו הלכלכה ייחב ליעפ ןפואב

 .םינושה

 דחוימב ,בלשל בלשמ ורבגו םידוהיה דגנ תויצקובורפה ולחה םייתנש טעמכ רובעכ

 םגו םידוהיה יתב תונולח תא םינומלא ורבש דחא םוי .הקנילה לש םיטסידראגה דצמ

 םיתבב .םדא המוהה ץרובאלה רהנב ץחרתהל רסאנ םידוהיה לע .תסנכה-תיב תונולח תא
 .םיטישכתה תא ומשר םיידוהי

 תישעמ הניחבמ ."היצזירא, השדחה הרדגהה תא הפל הפמ ץיפהל ולחה 194173

 : תומשה .םיראה ידיל ,הרומת אלל ,םידוהיה תויונח תרבעה -- התיה הלמה לש השוריפ

 :לש םהיתומשב ופלחוהו תויונחה יטלשמ ודרוה 'ץיבובוקעיו ןיישננוז ,ןמדלפ ,יילב

 | .'וכו יקסנוליבאב ,קא'צי'צ ,ובאס ,ינאבר'צ

 טרס דונעל וצלאנ הליחת .ריעב םידוהיה לש םבצמ רימחה היצזיראה םע דבב דב

 .שוריגה אב ףוסבלו הזחה לע בוהצ דוד"ןגמ -- ןכמ רחאל ,םעורז לע בוהצ

 ows רבכ זא .םאישל םישוריגה ועיגה 26.4.42 ךיראתבו תונבה שוריגב ולחה

 םינקז ; םידוהיה יחולשמ ורהנ ברעה דעו רקובה ןמ .ןימו ליג לדבה אלל םידוהיה

 .הדמשהה תונחמל םשמו ריעל ורבעוה הביבסהמ םידליו

 ןיבמ .היקאבולס ברעממ םיטסידראגה תובהלתהב ופתתשה ירזכאה שוריגב

 םיסובוטואל חוכב סינכהש ,יקסבוקניצ טסידראגה דחוימב טלב םיימוקמה םיטסידראגה

 ושרוג הביבסהו הצבולאכיממ .םירחאו טסריפ תונב תא ,ואדנאל תויחאה תא םישודגה

 .(50-49 'מע) WEI 4,000"כ חוכב

 דחא-דחא ועיגה םהיניב ,םהיתבל רוזחל םישרוגמה ולחה ברעמל תותיזחה תזזה םע

 םיפלאה תשמחמ .םיריסא ידגבב זוכירה תונחממ םירחאו םירהה ןמ םידחא ; םידוהיה םג

 תונחמבו םיזאגה יאתב WWD ותמ רתיה .10%7כ ישוקב ורזח םיחרובהו םישרוגמה

 תוצראל וא לארשי-ץראל רורחישה רחא דימ אצי םהמ ןטק קלח .םינושה היפכהו הדובעה

 .תורחא

 תוספורטופא ריעה תוגיצנ התנימ םתרימשלו םילעב אלל וראשנ םיידוהי םיסכנ הברה

 .(63 'מע) "אבארפס הנדוראנ, — תימואל

 סופדה-תיבל איבה

 ןייטשדלוג רדנסכלא ר''ד
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 ברעמהמ י"החמומ,,ה

 םינמזב ונתא יחש הצבולאכימ שיא לכ ןייגעי יאדווב רשא דחא הרקמ לע רפסל ינוצרב

 ."םיטסידראג ,ה תפוקת תא רבעו םהה

 הצבולאכימב םילודגה םיררוצה לכ לש םנימי-די היה רשא שיאהש ,רפוסי יכ ןמאיי אל

 : השעמה היה ךכו ,"טסידראג,,כ שפוחמ ידוהי היה -- םתרבחב יחו

 הלודגה הווחה תא םיאלה ,רנרוו ,הצבולאכימב ינמרגה "רטיילואג,הש העשב

 -ברעממ איבה ןכ לע .הימונורטסאב היירוק ינעוצכ תואלקחב עדיו ןיבה ,שֶאמָאגרַאסב

 -חרזמב וארק הזה החמומל .יעוצקמ ץעויכ ול שמשיש ,החמומ םונורגא היקאבולס

 ,ךומנ היה אוה .הובגו ידנולב ,ירא סופיטל ללכ המד אל הז שיא ."יברעמה,, היקאבולס

 ,םיקירבמ ,םיהובג םייפגמב ךלהתמ היה .תולוגע ,תומודא םינפו תומוח תורעש לעב ,ןמנמש

 .תילאמשה ועורז לע רודה טרסו (ז"עלב "ס'צירב,,) הביכר יסנכמ שובל

PID תפצוחמה ותעפוה .הווחה ינינע תא רדסל ,ודיב וקיתו הריעה אב היה, opto, 

 .םילכה ןמ יתוא ואיצוה "םיטסידראג,,ה ילודגל ותורבחתהו ,תויניצ תועיבמה תומודאה

 .םיררוצה רתימ רתוי ויתאנש

 .יזכרמה ראודב הברה יתעתפהל ויתשגפ ,הבאלסיטארבב יתויהב ,המחלמה ירחא

 : ויתלאשו וילא יתינפ

 ONT ! ךתוא וגישה םרט םקנהו PINT םאה + ךתומכש טסידראג IND ךישעמ המ —

 ? רנרוו הק'טוה רייד לש ותרבחמ תקמח

 .הנע -- טסידראג יתייה אל םעפ ףא -

 ןמ הצבולאכיממ ךריכמ ינא .םויה תאז םירמוא לכה + טסידראג NYA אל ?המ --

 הפצוחה ךל שי .שֶאמָאגרַאסב הווחה ןמ ךילעופ Sawa הביכר יסנכמ ךל יתרכמש ןמזה

 .הידיל ךתוא רוסמל הרטשמל ךלא דימ ? תאז שיחכהל

 :רמא תומודאה yap לע קוחצ-תבב

 ןוגריאב ידוהיה בוחרה ןמ סייוו רמ םע דבועו ,יננה ידוהי .ךתומכש שפיט -

 | ..לארשי ץראל "החירב,,ה

 טדואהנייטש (ונטס) רודגיבא הדנק
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 סיגונ סירוהרה

 יניע חקפא ךיא יכ ,יתדלומ תרייעב תומוצע םיניעב לכתסהל ,םעזב הרוחא טיבהל..
 אל יכ ,דוע םאצמא אל ow יתראשהש הלא יכ ,ששגא הלפאבכ !ימע ןדבאב האראו

 .םש יל עיר אלו חא

 ,םירגניפדלוגה ,םי'ציבוקשומה ,םי'ציבוקרבה :ידידי תא שפחאו תוברוחה ןיב טטושא

 קר .ןמוא-יתבו תויונח לש םיניע-יריאמ םיטלש pr ? םה ןכיה -- םיסייווהו םייואלבה

 .רבעה ןמ תרכזמל ראשנש יוהד טלש דיסה ךותמ ץיצי םשו הפ

 .תסנכה-תיב רצחל עיגאש דע תוריקה תא ששמא ,ריעה זכרמל דע האלה יל ךלהא ךכ

 בורמ והד הרקיתה לש םיאלפנה םירויצה ,ןהיריצמ ואצוה תותלדה ,חורל םיצורפ וירעש

 לש םתליפתל םיחתפנה םילוחכ םימש ןיעכ ירוענב יתיזח הבש הפיה הרקיתה וז ,םינש

 תונולחב חורה תללי השירחמ ינזוא תא ךא ,הליפתה תנירל בישקהל הצור ינא .תיבה יאב

 וימימ קושקש תא עמשאו לחנה לא עיגא רשא דע ,ןאל עדא אל -- סונא .םיצורפה

 לכוא אל הווהה תאו אוצמל לכוא אל רבעה תא יכ ,םהב לכתסהל לכוא אל ךא .םילולצה

 .תוארל

 דוע אל !ותוארל יתפסכנ הכש ,רבעה תא יתיאר ימולחבו ,יתמדרנ תופייע בורמ

 הכש תיבה תא תוארל "הצילוא הנלוד,,ה לא יתדרי הוודחב םא יכ ,םעזב הרוחא יתלכתסה

 תא שיבכל רבעמו on ינויצ תיב ,"םירמושה ,ox לש ,םיכיילגה לש םתיב ,יתבהא

 רגרבנירג השמ 'ר לש "הבישי,ל דע תורצח המכ לע יתגליד ."רדח,,ה תא ,"זיולק,,ה

 ,םהידלי oy תסנכה-תיב לא םירהונה םיבר םידוהי שוגפא .ויפמ הרות תצק עומשל ,ןיידה

 .תבשה ינפ תא לבקל -- יגיגחה םשובלב בוחרה תא םיאלממה

 Pa םידי-בחר קמע לא םינגו תודש Pa הכורא ךרד יתישע ,בוחרה לכ תא יתרבע

 םשמ .בוי'דמב הרשכהה תגולפ לא ךרדה וז ,םיצולחה לש םתיב לא ,הלשב המק תודש

 הריוואמ תצק ףואשל "ריעצה רמושה,, ןק לא ימעפ יתמש הרזחב .דיתעל יכרד תא יתללס

 תוחוטב דעוצ ,המוק-ףוקז רעונ ,רחא םלועב הצר רשא רעונ ברקב ,לארשי ץרא לש

 | | ,ותדלומב
 ינאש ,וניתודש ןיב לחנה תודג לע בשוי ינב תא ינא האור יציקהבו .ימולח םת ןאכ

 .יתרצק הנירבו העמדב םיתערז

 םישולש הז דעוצ ינא םירז תודשב אל ;ביבסמ יל םירטוע םיטאפראקה ירה אל

 תיב םהל ונבש הלא לכ ברקב ;הירפכו לארשי ירע ךותב ,יתמדא לע םא יכ ,הנש

 אלש הלא לע -- יבל באוד הלא לע קר .םהינינו םהידכנ ,םהינב םע דחי םילמעה ,תדלומב

 ימלואב Onn םהיתומשש הלא לע ,הקנילברטו ץיוושוא תופרשמב וחבטנש הלא לע ,וכז

“ar,הלא תורוש שידקמ ינא םהלו ,"םשו די,, לש . 

 (ואלב) בהל בד קיראסאמ רפכ
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 יממע ןיד-תיב לש טפשמה 05 9997

 דימעהל היה םדיקפתמש ,םייממעה טפשמה-יתב הלא ויה הינשה םלועה-תמחלמ ירחא

 ושריגש ,תיטארקומדה היקאבולסוכ'צ לש התקולחל ומרגש המחלמהייעשופ תא ןידל

 .המחלמה תונשב םדאה תויוכזב ועגפשו ,םידוהיה וניחא יפלא תורשע תוומה-תונחמל

 וחילצהש םיטעמה ןיב התיה הצישוקב תידוהיה הליהקה לש תושישקה תודיקפה תחא

 תריסא התיה אלו חקל הדמל אל איה ךא .ץיוושוא לש תוומה-הנחממ םיאירב רוזחל

 תוומה-תונחמ ילוצינ יכ ,תוארל התצר אל םג ילואו ,התאר אלו ,התוא ליצהש לרוגל הדות

 םהיתומדא תא ,םשוכר תא הרזחב ולביק אל -- םלשל ושרדנש הובגה םדה-סמ תורמל —

 דועו טפשמה-יתבש ןוויכמ ,ךשוממ יטפשמ ךילהת רחאל קר הרזחב םולביקש וא ,םתיבו

 טפשמ-יתבלו .םיללמואה וניחאל תונעיהל ורהימ אל ,םיילאפיצינומה םימרוגה םהמ תוחפ

 .ץיוושואב תוומה הנחממ האיבהש הנובשח תא ןוערפל השישקה הדיקפה השיגה הלא

 הידוהי הרענ ?PI הדמעוה ,הצבולאכימב יממעה טפשמה-תיבל השיגהש הנולתה יפל

 לש דיקפתב התויהב ,1944 ץיקבש ,ךכב המשאנ איה ,םדאה תויוכזב העיגפ תמשאב

 ידקפימ,ה רחאלו התחפטמ תא תננולתמה לש חלוגמה השארמ הדירוה ,ןתיבל תיארחא

 יממעה טפשמה-תיב לעפ וז הנולת ךמס לע .םירוגמה ףירצל הרזחב תוכמב התוא השריג

 .הריקח םשל הרענה תא רצעו רתי-תוצירחב

 םייתנשל הידוהי הרוחב הנודינ בושרפ ריעבש ,העמש יכ ,שואי תזוחא התיה הריעצה

 DWI םיטסישאפ רטפ טפשמ-תיב ותואש ןמזב וב ,זוכיר הנחמב התוגהנתה לע רצעמ

 יכ ,טקש םנמא היה הרענה לש הנופצמ .הז רחא הזב המחלמ-יעשופ ררחיש ףאו ,םילק

 ללשייש הששח זוכיר-הנחמב הבישי תונש שולש רחאל ךא ,עשפמ הפח המצע השיגרה
 ייח תוהמ תא וניביש ,יממעה טפשמה-תיב יטפושמ התפיצ אל יכ ,שפוחה בוש הנממ
 .הנחמב תיביטקלוקה תעמשמה תרפה הירחא תררוג המו הנחמה

 דבלמ הפנעה התחפשממ היח שפנ האצמ אל ,הנחמה ןמ הרייעל הבושב ,הרענה

 ,הצישוק תליהק לש םינקסעה דחאל התנפ רוגינסה תצעב רשא ,הלרוגל תוחא ,תחא הריעצ

 התנולתמ הב תרזוח איהש ,בתכב הרהצה השישקה תננולתמהמ איצוהל וחילצה ותרזעבו

 השגפנ אל איהש ,ההז םשב םיבר ויה ץיוושואב יכ ,תמשאנה תוהזב התעט איהש ,הנעטב

 .טפשמה דע הרענה הררחוש הז ךמס-לע .םשה יפל קר התנולת השיגהו תמשאנה םע

 ףוקזל ויה םינכומ םיימשיטנאה םייקאבולסה םיבשותה .הלודג תונינעתה ררוע טפשמה

 .םמצע םידוהיה ןובשח לע תוומהו זוכירה תונחמב םיישונא-לאה םיאנתה לע המשאה תא

 ןתינש תעדה-יוליג התושרבשכ ,הרוגינס תייוולב טפשמב העיפוה הריעצה תמשאנה

 התוא וכזי םיטפושהש ןוחטב התוא אלימ הז תעד-יוליג .השישקה תננולתמה ידי-לע

 ובש ,ןוילג םיטפושל שיגה רוגיטקה .השיערמ העתפה הל התפיצ הז םוקמב ךא .הרהמב

 ץחלב הנולתה תא הלטיב איהש ,העידוהו םדוק םוי וילא התנפ תננולתמה יכ ,םושר היה

 התועיבצמ תעתפומ התיה הנגהה .הב תרזוח איה התעו ,הצישוק לש תידוהיה הליהקה

 תייחד תא השקיב ןכ לעו שדחה בצמב ןנוגתת דציכ העדי אלו ,השישקה לש התדיגבו

 הלודג התיה רזוחה-טפשמב תוניינעתהה .הנגה"ידע איבהל תורשפא הל תת ןעמל טפשמה

ANY Tyלע שארמ וזלעו טפשמה םלוא תא םוקמ ספא דע ואלימ היצאסנסל םיבערה  

 ."תירזכאה, תמשאנה תא ונודי הידוהיה תננולתמה לש התודע ךמס לעש ,הזח דמעמה



 וליאו ,םיטסינומוק ויה םיפסונ םינש ,לוכיבכ םיטארקומד ויה טפשמה-תיב ירבחמ םינש

 .הנש םירשע ינפל היכ'צל רגיהש ,תיראצה היסורב רוגיטק היה טפשמה-תיב אישנ

 החרב תמשאנהו תויהש ,טפשמה-תיב אישנ עבק תחאכ להקהו םיטפושה לש םתבזכאל

 ןידה-קספ תא איצוהל טפשמה-תיב לכוי ,טפשמל הנמזהה תא הדיל רוסמל היה רשפאדיאו

 סיסכטל הדי הנתנ אל הנגהה ךא .שמשכ הרורב התמשא ירהש ,תרתוימ הייהשה אלל ,רהמ

 .קוחכ להנתי טפשמהש ךכ-לע הדמעו הז

 לעו ,עודי ןיד-ךרוע לש ודרשמב הדבע המחלמה ינפל יכ ,התודעב anya תננולתמה

 התודעב הקפתסה אל איה .טפשמה-יתבב הדובעה תקינכט תא הריכמו איה הניבמ ןכ

 .םיטפושה לש תושגרה ירתימ לע טורפל הנודזב התסינ אלא ,תושביה תודבועה תאצרהב

 ,םילמב התודע תא החתפ ןכ לע ,ןושארה יטפשמה ןוידב העיפוה תמשאנהש העדי איה

 רחאל .תאזכ הלפש המשנ תנכוש תופי ךכ-לכ םינפל תחתמ יכ הנימאמ התיה אל םלועמש

 mp az הינלופ הרוחב,, הנתמב שארה תחפטמ תא הל הנתנ זוכירה-הנחמבש ,השיגדה ןכמ
 .הידוהיה תמשאנה הנממ החקל ,חלוגמה השאר תא התסיכש ,תאזה תחפטמה תאו

 ושינעה ס"סה ישנאש ךכב תודוהל המצעב תננולתמה הצלאנ םיטפושה תולאש לע ךא

 ON ,םהב וטעבו םיריסאה תא וכיהש ,שאר-תוחפטמ "ונגריא,,ש הלא לכ תא רומח שנועב

 םימעפל וצלאנ ךכ לע םיארחאהשו םהירוגמ יפירצל "דקפימ,,ה רחאל עגר-ןיב ורזח אל

 ,טפשמה םלוא תא הבזע םרטב .םתשנעה תא ךכ ידי-לע עונמלו עורזה חוכב םתוא קוחדל

 יכ ,בוחרל תאצל תששוח איהש ,דוע הפיסוה ,םיטפושה לש םחור בצמ לע הכמתסהב

 .הרענה דגנ העיבת שיגהל הזעהש לע התוא חוצרל םיצור הצבולאכימ ידוהי

 החרב וליאכ םיטפושה תעיבק תא הללשו הנגהה החתפ תאזה החותמה הריוואב

 התיה אל ונלש תמשאנה וליאו ,בייח ומצע תא שיגרמה םדא Pox חורבל יכ ; תמשאנה

 תאז רחאל .טפשמל העיפוה אל ןכלו ,טפשמה-תיב תנמזהל תונעיהל הל רשפאמה ,בצמב

 זוכירה-הנחמל השרוג תמשאנהש ,ושיגדהו הרענה לש םיללמואה הייח תשרפ תא וללוג

 תורשפא הירוהל תתל ,הידומיל תא םייסל הל רשפאל םוקמב -- תדלומה-ץראו ; 14 ליגב

 התויה ללגב קר ,תוינעזג תוביסמ ,ץיוושוא הנחמל התוא החלש -- הכוניח תא םילשהל

 התחפשמ לכ החצרנ םשש ,ץיוושואב תוומה-הנחמל ,המשא לכ אלל ,העיגה ךכו .הידוהי

 ישנא ידבעל ויה תונחמה יבשות .םושה-תפילקכ םיווש םדא ייח ויה םשש ,םיזאגה-יאתב

 הריעצה תמשאנה הלביק ןכ לע .רבעשל םיילילפ םיריסא ונּומ הנחמה לע םיארחאל ; ס"סה
 קיח םוקמב ,האצמ ,תוומה-הנחממ סנבו בר לבס ירחא הרזחשכו .הנחמה לש ךוניחה תא

 אלו הטרח ינמיס םוש התארה אל תדלומה-ץראו .םמושו קיר תיב ,תרזוע דיו םח החפשמ

 .םל םרגנש ברה לבסה לע התוצפל התסינ אל ףאו ,התרזעל הרהימ

 ןודל טפשמה"תיב יאשר רומאה לכ רחאל ox ,טפשמה-תיב תא רוגינסה לאש ףוסבל

 ,הז טפשממ תמשאגה החרב ONT ? pin לכב המצעב הטעבש ,"תחצורה תדלומה,, יקוח יפל

 תומואש הווקתב ,םידוהיה לש הנשיה תדלומל ,לארשי-ץראל עוסנל תננוכתמ איה יכ ףא

 תבוח תא ואלימ אל המחלמה תונשבש רחאל ,הטילפה תיראשל הירעש תא וחתפי םלועה

 ? תילאטוט האושמ םליצהל ,םידוהיה ינוילימ יפלכ תושונאה

 .המשא לכמ תמשאנה תא הכיזו ,הנגהה תנעט תא לביק יממעה טפשמה"תיב
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OVAסייחה תא ונל וויצ  

 ! םיחא ,םירבח

 תיב ,ונדלונ הב ריעה הארמ ונתאמ דחא לכ לש ונורכזב יאדו חילבמ הז עגרב

 תירזכאו הסג די וניניע דגנל תטבינ עתפל הנהו ...ונייח וב החפשמה גוח ,ןשיה ונירוגמ

 וריאשה רשא םימיא תוליטמ תויווחב םירכזנ ונלוכ .הדימשהו הסרה ,לכה תא הצתינ רשא

 .דעד-ידעל םמושיר תא ונב

 ימימ הקוחר הנומת ינורכזמ שומת אל ,ונתדקפ IWR ANIA הידגארטה לע יבשחב

 -חרזממ םשל ונעגה .הצבולאכימב יתחפשמ םע רודל יאובב ,זא יתייה שמח תב .יתודלי

 תועובש השש ךאש תקונית הבל לא הצמיא ימא .תעגיימו הכורא העיסנ רחאל היכ'צ

 התמ הצבולאכימב ןולמה-תיבל ברע םע ונעיגהב .תססוגה יתוחא וז התיה .הל ואלמ

 דע םיאכודמ הלילה ךשמב הדיל ובשי ירוהו הפצירה לע החנוה הריעזה התייווג .הטועפה

 ןיפצה .הנטק ץע-תבית אשונ ,םדמדא ןקז לעב ,המוק-הבג םדא עיפוה רחשה ריאהב .רפע

 .םלוכל רכּומה ,ןרבקה ץיבוקשומ לפוק הז היה .ול ךלהו היווגה תא הב

 היה לטומ םאו .ץיבוקשומ לפוק לש ותומדב יחור יניעב תוומה ךאלמ רייטצנ זא ינמ

 דוקפי םא יכ יבלב יתרמא ,םימשה בל דע עקב םיברוקמה יכבו םידוהיה יתבמ דחאב תמ

 .תאז תאשל לכוא אל יאדו -- הינשב ונתיב תא תוומה

 AX וניניבו ,תוומה תונחמל םילבומ ונתויהב ,המויאה האושה ונילע הטמוה רשאכ
 ome תואלמב apne תא הרובקל wand דוע לכונ יכ יתללפתה ,ןרבקה ץיבוקשומ לפוק
 .זרבקה ץיבוקשומ לפוק גהנש ךרדכ ,תומדא ילע

 ונל עראש המ ? וניתמ תא דיפסהלו רובקל ףא וגל ןתניי אל יכ ןימאה וניניבמ ימ
 ,נכותב ןבאתנ המ-רבד .רשפא-יא תאז תוכבל AX .טולקל תלגוסמ םדא תניב ןיא
 .אלמתהל לוכי וניאש ללח רצונ וניתושפנב

 יתדיבאו םכבואכממ ןטק וניא יבואכמ .ודילגה םרטש םיעצפב טטחל הצור ינניא

 ושוריפ ןיא חוכשל אלו רוכזל :יפב תאז קר .םכתדיבא בשות אלש םשכ ,בשּות אל

 ונילע יכ ,ושוריפ bw הז הרקמב רוכזל .תוומהמ םתמצועב םיזע הלא .םייחל רכנתהל

 ונדביא .םימיאה ow דוע ףילצי אל וניבג לע .דוע םידנו-םיעג ונניאש הרכהב תויחל

 תא םתומב ושיחה האושה יללחש רחאמו ;תדלומ ,ונלשמ עקרק ונל שי םלוא ,לכה

 .ןאכ ונמע םייוצמ םה ףאש ירה ,הנידמה תמוקת

 תא תפטול ימא ,ידיל בצינ יבא יכ הרזומה השגרהה יתוא תפקות תופוכת םיתיעל

 יב תכסונ ,שפנ דע םימ ועיגה יכ יל המדנ רשאכ ,תושק תועשב .ידיב קיזחמ יחאו ייחל

 .םעפ ידמ הזה רבדכ םתא ףא םישח יאדו .תויחלו ךישמהל חוכ וז השוחת

 ,העיגה םלא תממדב .תרחא הילע ףא האב הצרא ועיגה רשא םייחה םישנאה דבלמ

 אל ףא ,חורה יפנכ לע הנה ואשינ אל םישודקה תומשנ .םיתמה תיילע .םימיא תימודב

 תללוקמה םי'צנייוושוא תמדא לעמ וצביק רתונש םרפא תא .ופחיר םיחרפ תודשל לעמ

 לש התיבה םבושל למס הז היה .םילשוריב ןויצד-רה לע תורובקל ולבוה רפאה יצוצמקו

 ידכ ךפשנ םמדו ,דחפ אלל ןהיללוע תא ןשייל תוהמאל ורשפיא םתומב רשא וניריקי
 .תועמדב לובט אהי אל ונלכא םחלו ונשארל לעמ לטנית אל גגה-תרוקש
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 לכב לארשי יתמ םהיתורבקמ ומוקי םימיה pp תעל יכ ,בותכ םינומדקה ונירפסב

 אל ונא וניתמ .לארשי-ץראב ןאכ םייחל ובושיו הלוגה רפע תא םהילעמ ורעני ,תוצופתה

 ונשאר לע םתכרב לוחת ןעמל ונידע רשי ועיגהו המימשה ןשעב by oF .המדאב ורבקנ
 = .ןאכ םיעטינה םיכרה םיצעה לעו ,םתדלומב םילדגה ונידלי שאר לעו

 הברה אנ ולישבי .רמתו דקש ,חופת יצע וחמצי ,םיזילעו םיבר םידלי ןאכ אנ ולדגי

 לעו םפא לע ץראה חרפת .םישודקה רכז תא וחיצניו לע לא תונליאה ואירמי ,תוריפ

 הלע אל םצפחו ונל ולכי אל רלטיה םג קלמע םג יכ ,ונל םילכנתמה וניביוא לש םתמח

 .המדאה ינפ לעמ לארשי תא תוחמל םדיב
 שנס עבשילא םילשורי

 (הצבולאכימ ישודק רכזל הרכזאב םירבד ךותמ)
 ןדרי ימענ : תירגנוהמ המגרית
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 לצרה-וה לע ןורכ% רנ תקלדה

 יצראה דעווה ירבח תומש
 )27.7.65 םויב יתרבחה סנכב ורחבנ)

 .א"ת bey ,והילא (שודא) רגרבנייו

(ATID) pdהפיח ,הרופצ . 

 .הינתנ ,הנריא (ןמדלפ) רלימ

 .ןג-תמר jon .רלימ

 .םילשורי ,(י'זרא) עבשילא שנס

 .ןג-תמר ,הרש (י'זוב) סקופ

 .הירהנ ,עשוהי טסריפ

 .ביבא-לת ,הילדג השנמ דנרב-רגרפ

 .ביבא-לת pay אריפש

 .הילצרה ,לואש יקסבונילק

 .ביבא-לת ,קיציא רלסק

 .ןג-תמר ,הבהז רלגוק

 .םילשורי ,אביקע (םואבנטסק) תשק

 .הוקת-חתפ ,הדה (רנסקה) דרא

 .ביבא-לת ,דוד דלפנרא ר"ד

 תעבג ,יראלק (ידריפ) רדיילרגנוא
 .רשג

 .ביבא-לת ,ל"ז והילא גרבזלב

 .ביבא-לת ,(רוטרא) רשא 'ץיבונב

 .לאומש-ןג ,יכדרמ (שקרפ) באז"ןב <

 .ביבא-לת ,רדנסכלא ןייטשדלוג ריד

 .ביבא-לת ,הנוליא (ךייר) םואבנירג

manרשנ תעבג ,טחי (ךיילג) . 

 .ביבא-לת ,היח (סייו) תיאנרוד

 .ם-י ,השמ (םואבנשריק) ינבדבוד

 .ביבא-לת ,ןימינב רגנילה

10 

ll 
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 לצרה-רה לע ןורכזה רנ תקלדה תעשב יאצבולאכימ להק

 הביבסהו הצבולאכימ יאצוי ןוגריא תלועפ לע

 המשגהל לבא ,ןמזמ םימייק ויה ךכ לע הבשחמהו הצבולאכימ יאצוי תונגראתהל ךרוצה

 .שפנ 65075 OVD הנומ לארשיב וננוגריא .1953 תנשב קר ונעגה תישעמ

 רשא ,וניריקיו ונישודק רכזל הרכזא ונא םיכרוע ,ירשתב ד"כ םויב ,הנשב הנש ידמ

 ןזחהו ןורכז רנ םיקילדמ ,אמויד ינינעמ םירבד םירמאנ .תיצאנה היחה ידיב ודמשוה

 לעש "האושה ףתרמ,,ב .ולא תורכזאב םיפתתשמ םירבחה בור ."םימחר אלמ לא,, רמוא

 .ודבל שיא שיא וא תונטק תוצובקב םשל םילוע ונאו ,ןורכז-חול ונבצה ןויצ-רה

 תודחאתה תמזויב עטינ רשא ,היקאבולסוכ'צ ישודק רעי םייק םילשורי רודזורפב

 .הצבולאכימ ןבומכ םהיניבו ,וברחנש .ר.סצ לש תוליהקה לכ רכזל היקאבולסוכ'צ ילוע

 םידמוע ונא .וניניבמ םיבר םיפתתשמ הב ,תיצרא הרכזא הנשל תחא תמייקתמ םש םג

 רזעל םהל ונייה םיבר םירקמבו ,תידוהיה תונכוסה לש םיבורק שופיחל רודמה םע רשקב

 .םהידי לע תשקובמ התיהש תבותכ רותיאב

 ,ץיקה ישדוחב בורל ,םייתרבח םיסנכ םג םיכרוע ונא תויתנשה תורכזאה דבלמ

 בוש םישגפנ הלא םיסנכב .לארשיב םירקבמ ץראל-ץוחמ הצבולאכימ יאצוימ םיברשכ

 MD סנכב םמצע תא םישיגרמ םלוכו ,םירוענ ירבחו םידידי ,םירכמ םינש רפסמ ירחא

 םירסומ ,השיגפה לע ץראל-ץוחב ונריע ינבל on םירפסמ םתיבל םרזוחב ."תיבב,, ומכ

 םלועב הצבולאכימ יאצוי לש לודג pon oy רשק ונל שי ךכו ונתאמ היח םולש- תשירד

 .ולוכ

 הב ,תיללכה הפיסאה תא יתרבחה סנכה תרגסמב םימייקמ ונא םייתנשל תחא

 סנכתמ יצראה דעווה .תואבה םייתנשל שאר-בשויב רחוב דעווהו ,יצרא דעווב םירחוב

 םיעצמאהו תויורשפאה תרגסמב .םינוש םיירודיס םינינעב ןודל Awa םימעפ רפסמ

 ןתמל "םידסח תולימג תפוק,, ןיעכ םג םימייקמ ונא ונתושרל םידמועה םימצמוצמה
 -ץוחב ונירבח ידי-לע םג תכמתנ הפוקה .םיבר םניא ,ונתחמשל ,רשא ,םיכרצנל הכימת
 .ץראל

 יאדוב הווהמה ,תכרעמה תדעו הקסע ותנכהב רשא ,ןורכזה-רפס -- ןורחא ןורחאו

 .וניתולועפ לש תרתוכה תלוג תא

 ,ףדל ףד ,הרושל הרוש ופריצ לובג אלל תונלבסו םילמנ תדובעבש ,הלא לכ וכרובי

 ,ונל -- וניריקי רכז תא ונתלוכי בטימכ חיצניש הז לעפמ חלצומ םויס ידיל ואיבהו

 ! םלומג הז היהו .םיאבה תורודלו ונינבל

 /ציבונב (רוטרא) רשא ביבאדלת



 הביבסהו הצבולאכימ יאצוי לא

 ! רקיה ונריע-ןב

 תורוש שידקהל ךרוצ ונא םיאור ונריע ישודקל הז ןווכז רפס ךל ונשיגהב

 .ויתודלותל תורופס

WONומב וטלקנ םרט 1948 תנשב ולעש היקאבולסוכ'צמ הלודגה הילעה - 

 .וב ודחאתהו הביבסהו הצבולאכימ יאצוי ןוגריא ודסיי רבכו -- השדחה םתדל

 סושרל ,ףוסאל עיצה ,'צץיב'ונב רוטרא 'תה ,ןוגריאה לש ליעפה וריכזמ

 םינש ךשמב הכאלמה לע למע ומצעב אוהו ,הצבולאכימ ישודק תמישר ךורעלו

 שרה OPA ADA בר רזעל ול היה וז הדובעב .םדקהב המילשהל ידכב תובר

 .ולמע ירפ תא תוארל Ad אל רשא ,ל''ז 'ץיבוקרב

 תא םג לולכיש ,ןורכז רפס תרוצב ונויע ישודקל די םיקהל -- אבה דעצה

 המקוה הז ךרוצל .הלהנהה תובישימ תחאב עצוה -- התליהקו ריעה תודלות

 vann תריחבב .(שקרפ ירומ) ירומ באז-ןב NN רחבנ הריכזמכו תכרעמ תדעו

 השעו תואיל אלל רפסה ןויערל ומצע םתר ירומ .םינפ החלצהה ונל הויאה

OYרשפא .םויס ידיל ואיבה ןעמל -- םיחטשה רתיבכ הכיועה חטשב -- הלילו  

 וניתא תא .ירומ לש תידעלבה ותוכז איה רפסה Nyon יכ ,אלמ הפב דיגהל

 הרזע טישוהל תושקבבו םיבתכמב ''ץיצפה , שממ NIN YINA םגו םלועה יבחרב

 .רפסה ליבשב רחא רמוח וא תונורכז תביתכ תרוצב הרזע וא/ו תיפסכ

PNצץולחכו ינויצכ .הברקהבו תובדנתהב ותדובע תא השע יוומש הרקמ הז  

 (Yt NOW לדג NIN םהיניבש NINI דע-לג ,די םיקהל ישפנ TINS ול הז היה

 תא ולאג םתומב ךא ,םתודהיל ןבוק ולפנש הלאל ;לארשי תמוקת תא תוארל

 ורשאיש יפכ ,תכרעמה יובח לש האלמה םתכימתל הכו וז ותדובעב .ונתדלומ

 .רפסבש תומישרה תאז

 ,ונריע TAN ,שנס עבשילא תרפוסה"תורושמה תא ריכזהל ונילע ףוסבל

 ריעוה םקלחשו ונריע לע תימויה תונותעב תומישר םסרפלו בותכל התברהש

 nt רפסב םג עיפומ

 םתשולשל הדות תכרעמה םשב ונעיבהב המיענה ונתבוח תא םיאלממ ונא

 .הרוסמה סםתדובע לע

 ןייטשדלוג רדנסכלא ר''ד

 דלפנוא דוד ר''ד
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pan a zsidó népközösséghez való tartozásuk miatt és akik halálukkal meg- 

váltották a megujhódott Izráel államának nemzetközi elismerését. 

E munkájában teljes tamogatásban részesült a szerkesztőség tagjai ré- 

széről, amint azt a könyvben megjelent cikkeik igazolják. 

Végül meg kell emlitenem Szenes Erzsi költőt és irót, városunk büsz- 

keségét, ki ragyogó tollával a napi sajtóban számtalan cikkében népszerüsi- 

tette városkánkat, melyek töredékét ezen könyv is tartalmazza. 

Kedves kötelességünknek teszünk eleget, midőn a szerkesztőség meg- 

bizásából ezuton mondunk mindhármuknak nemes munkájukért k6sz6- 

netet. 

Dr. Goldstein Alexander; Dr. Ehrenfeld David 
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Végül, de nem utolsó sorban meg kell emlitsük az Emlékkönyv akciót, 

amellyel külön szerkesztői bizottság foglalkozott. Alapos és roppant türel- 

met igénylő sikeres munkaval hozták tető alá ezt a müvet. Szolgáljon szá- 

munkra elégtételül, hogy odaadó fáradságukkal megörökitették részünkre 

és a következő nemzedék számára is mindennél drágább Martirjaink 

emlékét. 

Benovits (Artur) Ascher 
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Kedves olvasó! 

Az 1948. évi nagy csehszlovák alijja bevándorlói az első nehézségek 

utan alig kapcsolódtak be az óhaza gazdasági életébe, máris összetömörül- 

tek a Michalovce és környéke kivándorlói egyletbe. 

Az egylet agilis titkára, Benyovics Artur felvetette a gondolatot, hogy 

össze kell állítani a michalovcei mártirok szomoru névsorát és hosszu éve- 
ken át gyüjtötte az adatokat, hogy e névsor minél teljesebb legyen. E 

munkajaban szorgalmasan támogatta, de már annak nyilvánosságra hozá- 

sát meg nem érte a megboldogult Berkovics Chájim Hersch. 

A további lépés martirjaink megörökítése egy emlékkönyv keretében 

— mely egyben a michalovcei hitközség multjának leirásat is tartalmazza — 

egyik vezetőségi ülésen merült fel. E célból meg lett választva az emlék- 

könyv szerkesztő bizottsága és annak titkára Ben Zév Mori (Farkas Mori). 

A titkár személyének megválasztása szerencsés volt, amint azt a jövő iga- 

zolta. Mori fáradságot nem kimélve, mint niegszállottja e gondolatnak egy 

méh szorgalmával minden szabad idejét e könyv szerkesztésének szentelte 

és az Ő kizárólagos érdeme, hogy e könyv egyáltalán megjelent. Szerte a 

világon szétszórt testvéreinket együtt az Izráelben élőkkel szinte bombázta 

leveleivel, hogy egyrészt anyagi támogatásukkal, másrészt egyéni cikkeikkel 

teremtsék meg a könyv kiadásának előfeltételeit. 

Nem véletlen, hogy Mori önkéntesen és önzetlenül végezte e sok kitar- 

tást jelentő munkát. Cionista, pionir életének jegyében szinte tudata alatt 

erkölcsi kötelességének érezte megörökiteni azok emlékét, kik között fel- 

nőtt, akik nem érhették meg Izráel feltámadását, kik áldozatok lettek csu- 
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országot nyertek. Mi tizenhárom év alatt virágoztattuk fel Izráel államát. 

Felnő majd itt egyik generáció a másix után, gyermekeink boldogak itt, 

ez a föld az övék, jóban rosszban és sohasem ismétlődhetik meg az, ami 

volt, soha többé! 

Szenes Erzsi 

NAGYMIHALY ES VIDEKE EGYESULETENEK 

TEVÉKENYSÉGE IZRAELBEN 

Az eszme mar régebben megszületett, a megvalósulás stádiumába csak 

1958-ban lépett. Ez évben alapitottuk meg fenti egyesületünket, amely 

mintegy 650 tagot számlál. 

Célja és tevékenysége sokirányu. Minden évben , Ázkárát" tartunk 8 

vészkorszakban elpusztult Mártirjaink emlékére. Az Emléknap dátuma 

Tisri 24-ben | גח 4908 allapittatott meg. Tagjaink nagytöbbsége részt 

vesz ezen az összejövetelen. 

Jeruzsálemben a Cion-hegyen a ,,Pusztulas Pincéjében”  Emléktáblát 

állitottunk fel drága Martirjaink emlékére. Ide zarándokol el évente tag- 

jaink legtöbbje , Kéver-Ávot"-ra, hogy lerójja elpusztult hozzátartozói 

iránti kegyeletét. 

A jeruzsálemi korridorban lévő Jáár Kdose Csechoslovákia, a Hitach- 

dut Olej Csechoslovákia Országos Vezetősége által felállított Hitközségek 

Emléktáblán a nagymihályi Hitközség neve is fel van tüntetve. Ezen a he- 

lyen is tartanak évente Országos Emlékünnepet. 

Egyesületünk állandó kontaktusban van a Szochnut rokonkeresési osz- 

tályával (chipusz krovim), amelynek tevékenységében eredményesen és gya- 

korta voltunk és "vagyunk segitségére. 

Évente rendezünk bardati-dsszej6vetelt, amelyen jelentős számban kiil- 

földön élő nagymihályiak is résztvesznek. Itt találkoznak  réglátott bará- 

tokkal és ismerősökkel, amiért igen hálásak, nyilván itt érzik magukat 

, itthon". Visszatérve otthonaikba, referálnak egyletünk tevékenységéről. 

Egyesületünk vezetősége számos ülést tart az év folyamán, folyó ügyek 

és felmerülő problémák megtárgyalása céljából. 

Szerény lehetőségein belül , Gemilát Cheszed" Kölcsönpénztárt is ala- 

pitott egyesületünk, hogy rászoruló tagjainak segitségére legyen. 
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áradt belőlük ott a tárgyaló-teremben. Izráel birái előtt, szószólóik előtt, 
a gyilkossal szemben. A Menóra ragyogott a fejük felett, mintha a mennyek- 
ből szálltak volna alá, ahová a Kidus Há Sém jogán nyertek bebocsátást. 
Talán az okozta azt a mélységes megrendülést, mely azt hiszem nemcsak én 
rajtam, hanem mindenkin urrá lett a tárgyalóteremben, ahányszor a "sa- 
más" , Béth ha Mispat!” kiáltására, Izráel birái és ügyészei bevonultak. 

A pillanatnyi mélységes csendben . ilyenkor mintha a halottak kórusa 
hangzott volna fel, majd egy megbékélt mennyei dallam, amiért Izrelben 

megadatott a számonkérés. S ez nemcsak megrendülést, hanem valami 

elégtételt is kiváltott a  jelenlevőkből, akár tudatosan, akár tudat alatt. 
Ezért az érzésért, ezért az elégtételért érdemes volt végigszenvedni 2 

egész pert, mely végső fokon, valami megnyugvást hozott, hogy saját ha- 

zánkban, saját földünkön, az egész világ szeme előtt, s füle hallatára vádló- 

ként állhattunk, egyik legfőbb hóhérunkkal szemben. Izráel állama nélkül 

ez sohasem lett volna lehetséges. 

Nekem az egész per folyamán az volt a benyomásom, hogy Eichmann, 

aki egyetlen egyszer sem tört meg és semmiféle megrendülést, megbánást 

nem mutatott a szörnyűséges vádak hallatán, egyetlen gondolat kinozza, 

marja, hogy az 6 hóhérlegényei, az SS-ek, SA-ak és csatlósaik nyilasok, 

gárdisták, minden fasiszta ország népességének szemetje, nem végeztek 

alapos munkát. Mert ahogyan állitólag nincs perfekt gyilkosság, ugy a tö- 

megmészárlás, a zsidóirtás sem sikerült olyan tökéletesen, miként azt 

Eichmann kitervelte. Eichmann sohasem nézett a közönség felé, de a ta- 

nukat áthatóan figyelte. Mikor ott álltam a tanuk emelvényén szemben az 

ő üvegketrecével, tekintete mint éles kés járt át. Borzalmas pillanat, bor- 

zalmas élmény, érzés volt. Tekintete világosan ezt kérdezte: — , Hát ez itt 

melyik tömegsirból mászott elő? Hogyan lehetséges, hogy életben maradt? 

Miért hagyták életben?" — Ha tehetné, most kixöttetné, agyonkorbácsol- 

tatná, megöletné a saját embereit, akik ilyen hanyagul hajtották végre a 

parancsokat. Nem voltak tökéletesek a gázkamrák, a haláltáborok, a zsid6- 

ság teljes kipusztitása nem sikerült. Végeredményben a harmadik biroda- 

lom és a főinkvizitor Eichmann minden törekvése 11082008 fult. Mit ér 

a hatmillió halott, ha egy ilyen féreg, egy tanu, életben maradhatott? Ez 

volt olvasható Eichmann szemében. 

Egy tanu, száz tanu, kétmillió lélek, egy egész ország népe állt most 

Eichmannal szemben, az Eichmannokkal szemben; megsokasodtunk, mint 

a tenger fövenye, mint egykor Izráel fiai, akik kijöttek Egyiptomból, a rab- 

szolgaságból. Mig Kánáán földjére értek, az negyven esztendeig tartott, mig 



60 

Van egy talmudi legenda, mely szerint a gálutból, feltámadáskor, a 

holtak majd hazatérnek. Lerázzák magukról a gáluti földet és itt tamad- 

nak fel Erec Jiszráélben. A mi mártirjainkat nem kötötte idegen föld, ők 

füstként szálltak az ég felé, ők egyenesen hazajöttek, hogy áldásuk itt 

legyen velünk..Az ő áldásuk van a gyermekeken, akik a hazában sza- 

badon felnőnek, vidáman és boldogan. Az ő áldásuk van a fákon, amit 

kezetek itt elültet. És ha ma gyermekeiteknek 6008  bölcsődalt daloltok, . 

ha iskolába külditek őket, gondoljatok erre, s akkor is, ha  munkátokat 

jól végeztétek. Gondoljatok arra is, hogy azt a szeretetet, amit anyáitok- 

nak, szüleiteknek, testvéreiteknek, elpusztult gyermekeiteknek adtatok 

volna, adjátok az országnak és aldás lesz rajta és áldás lesz rajtatok. 

És nőjjön fel itt sok, sok vidám kis gyerek az ország javára, nőjjön 

sok, sok alma- és pálmafa, érjen sok, sok gyümölcs, teremjen sok, sok 

buza és szőlő. Éljen, érjen, virágozzék és teremjen martirjaink emlékére 

és annak emlékére, hogy Izráelt nem sikerült kiirtani sem Ámáléknak, 

sem Hitlernek. 

Ez adjon nekünk erőt és vigaszt. Ámen. 

Szenes Eresi 

PILLANATKÉP AZ EICHMANN PERRŐL 

Ebben az esztendőben, a polgári évet értem alatta, nem először tartunk áz- 

kárát. Az egész év valóságos tetemrehivás volt. Menekülés a kinzó emlékek 

elől, a bánat elől, lehetetlenné vált, hosszu hónapokon, heteken keresztül. 

Mindazt, ami már kissé elhalványodott, s | már-már elmerült, át kellett 

élnünk ujra, sorsunkat, tragédiánkat, akár akartuk, akár nem. A jeru- 

zsálemi Eichmann-per mindezt felszinre hozta, felszakitotta a sebexet, ele- 

venné tette emlékeinket. Mikor egyes tanuk vallomásait hallottuk, szinte 

ugy tünt, hogy nem is volt a legrettenetesebb, amin személy szerint ke- 

resztül mentünk, mert számunkra eddig egészen ismeretlen borzalmak tá- 

rultak elénk. Elvesztett kedveseink arca ujra felmerült, velük ébredtünk 

reggel és velük tértünk nyugovóra este. Lelxünk nem tudott megnyugodni 

az egész per folyamán. Az ügyész mögött, a tanuk mögött, a birák előtt, 

láthatatlanul bár, de annál érezhetőbben megjelentek valamennyien a mi 

mártirjaink, vádlón és zokogva. Mégis nekem olybá tünt, valami fényesség 
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halt valaki, s elmentem a temetésre és hallottam 8 hozzátartozók  sziv- 

szaggató zokogását s magam is sirtam megindultságomban, ugy éreztem, 

ha egyszer a természet rendje szerint a mi házunkból is kivisznek ismét 

egy koporsót, abba majd beleszakad a szivem. S amikor a szerencsétlen- 

ség rankszakadt, elhurcoltak minket és lehurcolták kedveheinket és 

Koppel Moskovitsot is, a sirásót, akivel gyerekkoromban a Halál Angya- 

lát azonositottam, akkor azt kivántam, ezerszer kivántam, bárcsak a ter- 

mészet rendje szerint temethettünk volna, vagy temettek volna engem, 

amint a Sors kimérte éveimet és éveinket. Bárcsak Koppel Moskovits 

lett volna mindvégig mivelünk a Halál Angyalával. 

Mert ki hitte volna, hogy minekünk az sem fog megadatni, hogy te- 

methessünk és gyászolhassunk, hogy  könnyeinket onthassuk. Mert az, 

ami velünk történt, azt sem felmérni, sem felfogni, sem siratni nem le- 

het. Valami megszakadt, megbénult végleg bennünk, az ür lelkünkben 

kitölthetetlen. 

Nem akarom sebeiteket felszakitani, a fajdalmat életre hivni, miért 

is tenném? Az én fajdalmam sem kisebb, mint a tiétek, az én vesztesé- 

gem sem kevesebb a tiéteknél. Csak azt akarom Nektek mondani, hogy 

emlékezni és nem felejteni, nem jelenti az élet tagadását. Az élet erősebb 

a halálnál. Nem felejteni, a mi esetünkben azt jelenti, hogy mindig és 

mindenkor tudnunk kell, ébren és álmunkban, a legmostohabb körülmé- 

nyek között is, hogy nem vagyunk többé földönfutók, kiszolgaltatottak, 

hátunkon nem csattoghat többé ostor, kancsuka. Mindent elvesztettünk, 

"de ma van földünk, van hazánk. S mivel ez a föld, nem utolsó sorban 

mártirjaink vérén is szerződött, 6k is itt vannak velünk. 

Gyakran van az a misztikus érzésem, hogy apám mellettem halad, 

anyam simogatja az arcom, testvérem megfogja a kezem. Nehéz órákon, 

amikor ugy érzem, már nincs tovább, ez erőt ad és megvigasztal. Bizo- 

nyára Ti is éreztek valami hasonlót. 

lanul, némán, titokzatos csendben. A mártirok lelke érkezett haza, hat- 

millió mártiré. Nem szelek szárnyán jöttek, nem virágos mezőkön át, 

haló porukat Auschwitz átkos földjén szedték össze és az urnákat a hai- 

fai kikötőből felhozták a jeruzsálemi Cion hegyre. Ezzel a szimbólum- 

mal érkeztek haza a mieink is. Mindannyian, akiknek vére kellett ahhoz, 

hogy zsidó anyák nyugodtan dajkálhassák gyermekeiket, s ne kelljen ál- 

landóan reszketniök, hogy a házfedél oltalom legyen a fejük fölött és 

nem üzött vad menedéke, hogy kenyerüket ne sózzák könnyel. 
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kibucok lakóinak hősiességét, kik napról-napra életük kockáztatásával 

védik határainkat és hazafias feladatuk teljesítésében gyakran életüket 

áldozzak fel. 

5 ha elrebegjük a jiszgádál jiszkádást, ugy gondoljunk nemcsak vér- 

tanu halált halt hozzátartozóinkra, hanem a millió névtelen halottra, aki- 

ket nem élt tul egyetlen hozzatartozójuk sem. — Ámen. 

Dr. A. Goldstein 

Alábbi irásomat, amelyet az első, Tel-Avivban megtartott, 

mártirjaink emlékére rendezett ázkárán — gyászünnepsé- 

gen mondtam el, szeretettel küldöm a világ minden tá- 

jára elszármazott volt nagymihályiaknak, hogy az elsza- 

kitott huzalokat szivtől-szivig ujra összekössük. 

Barátaim, Testvéreim! 

Ebben a pillanatban mindannyiunk emlékezetében felvillan annak a 

városnak a képe, ahonnan származunk. Régi otthonunk, a ház, ahol lak- 

tunk, a csaladi-kör, amelyben éltünk. Azután a képeknek az a láncolata, 

aniint egy brutális ütésre, minden széttört, elpusztult. Azonos, riasztó, 

fájdalmas jelenetekre gondolunk mindannyian, szörnyü jelenetekre, ame- 

lyek belénkvésődtek eltörülhetetlenül. 

Az én emlékezetemben azonban különös módon egy régebbi kép is 

felidéződik, egy régibb emlék, ha a nagy tragédiára gondolok, melynek 

mindannyian részesei és szenvedői vagyunk. Öt esztendős voltam, mikor 

szüleimmel és testvéremmel Nagyrihalyba—Michalovcere kerültem. Nyu- 

gatszlovákiából érkeztünk egy kis faluból, hosszu, faradsagos, szomoru 

utazás után. Anyám egy hathetes kis lánygyermeket szorongatott a kar- 

jaiban, hugomat, aki haldoklott. Mire késő este az állomásról a Csillag- 

szállóba értünk, a gyermek meghalt. A kis holttestet letették a hotel- 

szoba padlójára és szüleim egész éjjel virrasztottak fölötte megtörten, 

könnyek között. Reggel, alig világosodott, megjelent a szobában egy ha- 

talnias, tagbaszakadt, vöröses szakállu férfi faladikaval a hóna alatt és 

elvitte a kis halottat. 

Koppel Moskovits volt, a sirásó, akit Ti is ismertetek. Ettől kezdve 

képzeletemben a Halál Angyala mindig Koppel Moskovitssal együtt  je- 

lent meg. S ha az évek folyamán egyik vagy másik zsidó hazban meg- 
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lik együtt én is, midőn megbizásukat atvettem, mert a háboru után sem 

lett Csehszlovákia a zsidók hazája. 

Ezen ártatlanul elpusztult halottak emléke is arra késztet, hogy fel- 

tegyem a kérdést, hát szabad felejteni? 

Kedves Barátaim! Köztudomásu dolog, hogy a fiatalság nem viselte- 

tik érdeklődéssel a mult szenvedései és áldozatai iránt, távol tartja magát 

ázkaráinktól és nem tudja megérteni, hogy 21 évvel a háboru befejezése 

után még gyászolunk. Ezért fel kell tennem a kérdést, miért és meddig 

nem szabad felednünk? 

Amig naponta olvasunk a Németországban parázs alatt szunnyadozó, 

illetve ébredező antiszemitizmusról: 1948-tól 1965-ig 315 esetben gyalázták 

meg a zsidó temetőket; az SS alakulat volt tagjai nyiltan gyüléseznek; a 

két haborus bünös szabadulása alkalmából még Brandt is virágcsokrot 

küldött azoknak; 

emig Szovjetoroszorszagban 3 millió zsidó testvérünk a burkolt anti- 

szemitizmus alatt teljes elnemzetlenitésnek van kitéve és amellett évről- 

évre gazdasági deliktumok címén hozza ujabb véráldozatait; 

amig Uruguayban a kormányváltozás első következménye ártatlan 

zsidók bebörtönzése volt; 

amig Délafrikaban a miniszterelnök meggyilkolása óta több mint 

100.000 jólétben élő asszimilált zsidó rettegve várja, mit hoz a jövő; 

amig az Egyesült Államokban — a demokrácia hazájában — Hans 

Habe szerint csak ,társadalmi" antiszemitizmus létezik; | 

amig Nasszer, az egyiptomi diktátor napról-napra a vilag  nyilvános- 

sága előtt Izráel elpusztitásával fenyeget; 

és amikor Eichmann helyettesét, Franz Novakot e héten mentette fel 

a biróság Ausztriában; 

addig nem szabad felednünk, résen kell lennünk és tanulnunk kell 

a történelem tanitasából. 

Izráel, mint állam történelmi  törvényszerüségből:  szükségszerüség. 

Ben Gurionnal együtt hirdethetjük, hogy zsidónak zsidóként élni csak 

Izráelben lehet. 

És ezért ma midőn ismét felhangzik az El málé ráchámim fájdal- 

mas, gyászos hangja és kegyelettel emlékezünk a második  világháboru 

mártirjaira, szent áldozatainkra, ugyanakkor egyidejüleg mély hálával és 

tisztelettel borulunk le az első alijja pionirjaitól kezdve mindazok emléke 

előtt, kik életüket áldozták az önálló, szabad zsidó  otthonért és nem 

hallgathatjuk el fiatal, hősi katonáink érdemeit, valamint a határ menti 
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vőbe, mint akinek sikerült átélnie a háborut és bennünk ís táplálta a re- 

ményt, hogy megmenekülünk. 

Természetesen az őszi ünnepeken át is kellett dolgoznunk. Jom-xipur 

alatt szomoru meglepetésben volt részünk: eltünt a mi Stubendiensttink. 

Megtudtuk, hogy évről-évre a náci fenevad nem elégedett meg az egész évi 

rendszeres elégetéssel — amikor sokszor egész vonat transzportok kerül- 

tek egyenesen a krematóriumba — hanem ilyenkor kiválasztottak további 

500 régi deportáltat, kik mar évek óta sinylődtezx a táborokban és azokat 

a krematóriumba küldték azzal, hogy ime a zsidók Istene nem tudta meg- 

menteni őket. Ez a cinizmus, ez a gonoszság megrenditett bennünket, mi- 

vel jól tudtuk, hogy a kis lengyel cipész csak szimbólum és figyelmeztetés, 

hogy ez a sors vár mindnyájunkra. Ez a kis lengyel cipész ugy lehetett 

volna városkánk Blum cipésze, vagy más kisiparosa. 

5 miutan e xépet feltárom előttetek kedves hallgatóim, kérdezem, le- 

het-e feleddni? 

Még egy kép elevenedett meg lelki szemeim előtt a közelmult mázkir 

alatt: 

1945 január végén felszabaditottak bennünket az orosz csapatok. Kellő 

számu orvos hiányában az auschwitzi 19-es  tüdőbetegek barakkjanak 

vezetője voltam, mint gyógyszerész. Szerencsés véletlen folytán sikerült el- 

inditanom az első repatriaciós teherautókat Csehszlovákiaba. Miután a 

repatriációs lehetőségeim minimálisak voltak, el tudjátok képzelni azt a 

tülexedést és versengést a deportáltak között, mert | mindenki elsőnek 

akart haza menni. 

Csupán az én betegeim a tüdőbarakkban nem tülekedhettek. Ők jól 

tudták, hogy el vannak jegyezve a halállal és számukra csak napok, he- 

tek, esetleg legjobb esetben hónapok. kérdése, hogy befejezzék földi pálya- 

futásukat. E betegek, mint mindnyájan hittük, hogy népünx 6 milliós ál- 

dozatával egyszersniindenkorra kiváltotta magat, nincs többé antiszemi- 

tizmus, csak egyenlő polgárok léteznek faj és vallásra való tekintet nélkül. 

Arra kértek, hogy eszközöljem ki számukra hazatértem után, hogy a 

csehszlovák kormány vitesse őket haza és életüx hátralévő részét a Tát- 

rában tölthessék, hogy legalább a haza igy expiálja bünét, hogy őket faji 

okokból deportálta, kitette őket a koncentrációs tábor borzalmainak, ahol 

szerezték a halálos kórt és ezzel a legnagyobb árulást követte el állam- 

polgáraival szemben. Sajnos ezen betegeim reményeit sohasem válthattam 

valóra. Ott pusztultak el Auschwitzban, Kattowitzban és jeltelen sirokban 

feküsznek, mint a másodix világháboru utolsó áldozatai. Tévedtek 68 Ve- 
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GONDOLATOK AZ ÁZKÁRÁN 

Kedves Barátaim, tisetelt vendégek! 

A közelmult napokban kétszer teltek meg a templomok és imahelyex 

a jizkor alkalmából, hogy testvéreink milliói az egész világon lerójják ke- 

gyeletüket az elhalt szülő, feleség, gyermek, nagyszülő, rokonok, barátaik- 

kal szemben. A meghatottságtól siri csendben mondta el mindenki az em- 

lékezés imajat. Azcnban midőn felhangzott a mindenzor  szivszaggató El 

málé ráchámim martirjainkért, akik a kidus hásemért pusztultak el, ugy 

egyszerre szinte hisztérikus zokogás fogta el ugy a gyenge nőket, mint az 

erős férfiakat. Ez a hangos emlékezés volt a legmeggyőzőbb valasz azok- 

nak, akik azt hirdetik, hogy eljött az ideje a feledésnek, a megbocsatasnak. — 

Bizonyára nemcsax bennem, hanem másokban is felvetődött a gondo- 

lat, hogy lehet-e, szabad-e egyáltalán feledni? 

Nekünk, kik végigjártuk a koncentrációs táborokat, átéltük a náci 

kinzások borzalmait, szemeink előtt küldték szeretteinket a gázkamrákba 

és csak csodával határos módon menekültünx meg a krematórium falai 

alól, egyöntetü a válaszunk, hogy a sebek 21 évvel a háboru után sem he- 

gedtek be és nem tudunk felejteni. 

De azok is, kik szerencsés véletlen folytán elkerülték a koncentrációs 

tábort, hallásból, olvasásból informálva vannak az ott atélt borzalmakról 

és szenvedésekről. Ezért nem tartom helyén valónak, hogy itt az ázkáránk 

alxalmaból olcsó hatásvadászatból beszéljek el részleteket népünk történe- 

tének e legszomorubb 0 1 

Ezzel szemben el fogom Önöknek mondani, mi elevenedett meg lelki 

szemeim előtt a legutóbbi mázkir alatt: 

1944-ben az őszi ünnepek alatt Auschwitz egyik táborában,  Budiban 

dolgoztam. Testileg, lelkileg elcsigázva, éhesen, szomjasan tértünk vissza 

a mindennapi munkából, napról-napra jobban váltunk muzulmánokká, ha- 

lal kandidátokká a szelextálásra, mint lerongyolt emberi csontvázak. A 

táborban a Stubendienstet egy apró, kis emberke, egy lengyel zsidó cipész 

látta el, ki miutan 4 éven át különböző koncentrációs táborban átélte a" 

poklok kinjait, itt már nem volt köteles a táboron kivüli kommandókon 

dolgozni, hanem a táborban teljesitett könnyebb, házi szolgálatot. Naponta 

mesélt nekünk a zülönféle koncentrációs taborban átélt borzalr.akrol, élő 

tanuja volt a milliószámra menő lengyel, majd később a többi európai ál- 

lam deportáltjai elpusztitásának, de annak dacára — miután már hónapok 

óta hallottuk a közelgő orosz ágyukat — teljes optimizmussal nézett a jö- 
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2. 

-- Évek óta gondolok rá, hogy megkeresem, irni is akartam, ugy örü- 

lök, hogy láthatom. Olvastam a , Viszik a lányokat" és hallottam is, a rá- 

dióban, Dávidovits Mirinek hivnak. 
-- Davidovits Miri, hát élsz, Istenem — kiáltottam boldogan és örö- 

mömben átöleltem. A háboru után halálhiredet terjesztették, azt mondták 

eltüntél valahol a szlovákiai hegyekben, bujdosásban. Elsirattalak... 

Szlovákiában a lányokat deportálták először, összefogdosták őket, akár 

a pecérek a kutyákat, az utcán, a házakban. Villámcsapásként jött ez, hir- 

telen, 1942 márciusában. A város ostromlott várhoz hasonlitott, csendőrök 

és gárdisták zárták körül, mintha rablókat készültek volna kézrekeriteni, 

pedig csak fiatal, jobbára gyerexlanyokat akartak a halálba küldeni. Félig 

tébolyult anyák járták sirva, kezüket tördelve az utcákat. Mikor az első, 

lányokkal zsufolt autóbusz elindult az állomás felé, özvegy Landauné, aki- 

nek három gyönyörü lányát vitték el, a kocsi elé vetette magát, Brügler 

Pirit ájultan dobták fel, s a kocsiból kihallatszó jajogás, sirás összekeve- 

redett a tömegbeverődött zsidó anyák kétségbeesett sikoltozásával. De nem 

kegyelmeztek senkinek. Csendőrök és gárdisták, ököllel, puskatussal ver- 

ték szét a gyermekeikért könyörgő anyákat, mig az utca népe, a csőcselék, 

mert az volt akkor mind különbség nélkül, álszenten igy sopánkodott: 

, Miért nem viszik őket együtt, igazán kegyetlenség őket elszakítani egy- 

mástól." | 

A már robogó autóbuszból egyetlen fiatal lánynak, a tizenhat éves Dá- 

vidovits Mirinek sikerült egy bezuzott ablakon át kiugrania és a tömeg- 

ben eltünnie. | 

És most itt áll előttem Miri, aki akkor a csodával határos módon me- 

nekült meg, s akiről azt hireszteltéx, hogy 44-ben a német megszállásnál 

mégis elveszett. 

örömömben azt sem tudtam, mit kérdezzek előbb: 

-- Mióta vagy Izráelben, hol élsz és hogyan, még mindig olyan vagy, 

mint egy kislány . . . , 

— Haifa környékén lakunk és már egy nagy, katona lányom van — fe- 

lelte csillogó szemekkel, büszkén. 



összekuszált, fájdalmas emléxek között, mint valami legenda huzddott 

meg a történet a gárdistáról és a levélről. 

* 

Néhány hete a nagymihalyiak ázkárát tartottak a tel-avivi nagytemp- 

lomban martirjaik emlékére. Mint majd minden esztendőben, az egyik em- 

lékbeszédet én mondtam. Szó esett a. frankfurti perről is és az auschwitzi 

levélről. Az ázkárán többszázan vettek részt, ezuttal uj olék is, akik nem- 

régiben érkeztek Szlovákiából, valamint az USA-ba és Dél-Amerikába el- 

származott nagymihályiax. 

A szertartás után nagyon sokan vettek körül, régi barátok, ismerősök, 

olyanok is, akiknek hozzátartozói valaha nagyon közel álltak hozzám, egy- 

szóval városom, a halál suhintásából kimaradt népe. Már indulóban vol- 

tam a nagytemplomból levezető lépcsőn, mikor megszólított egy nagyon 

kedves arcu, még fiatal asszony: 

— Azt a levelet én irtam — mondta félmosollyal, de nagyon szomorun. 

— Miért nem szólt már előbb? — kérdeztem a felindulástól remegve, 

miért nem szólt? 

— Hiszen ma niár mindegy — mondta csendesen --  figyelmeztetésnek 

szántam, hogy meneküljenek, védekezzenek, ne hagyják elhurcolni magu- 

kat, sajnos hiába volt. 

Hirtelen felmerült emlékezetemben a neve is, a három Goldberger lány 

közül az egyik, mindhármukat deportálták. Évekkel ezelőtt már találkoztam 

vele egyszer Tel Avivban, a cimét is megadta, ma Teszler Gilának hivják, 

de a levélről nem tett emlitést. 

Órákig nem tudtam megnyugodni, zaklatottan, feldulva jártam a vá- 

rost, téptem magam, miért volt hiábavaló a levél, miért nem adtak hitelt 

szavuknak, mixor Klinovskyval a pesti Omzsa-nál jártunk, miért? Miért 

mentek még ezren, százezeren, ugyanazon az uton hasonló sors felé? 

Már éjfélre járt, mikor a szálloda halljában véletlenül  összetalálkoz- 

tam a nagymihályi Fürst mérnökkel, aki Beér-Séváról jött fel az ázkárára. 

— A levél — mondta elgondolkozva — tisztán emlékszem — a mi lá- 

nyaink benne voltak a mozgalomban, ki a Somér Hácáirhoz tartozott, ki 

a Mizráchihoz; a levél héber nyelven volt irva. 

* 

A zaklatottsag mögött, azon az estén, valami öröm is megbujt a szi- 

vemben, valami fény. Mintha az éji sötétben valaki napsugarat tartott 

volna elém. Az auschwitzi levél irójával való találkozás előtt, még odabenn 

a templomban, egy törékeny, finom arcu teremtés tört felém utat. 



52 

KÉT TALÁLKOZÁS 

1. 

Kihallgatasom során a frankfurti Hunsche—Krumey perben személyi 

adataim felvétele után, igy szólt hozzám a vezető biró: ,,...Und jetzt er- 

zahlen Sie ...és most meséljen." 

,Meséljek” — gondoltam — és szivem hevesen vert. Valahol bele kell 

vágnom s ugy rémlett, barhol is kezdem, mindenünnen csak fájdalom 

serken és vér. 

Az én szlovákiai városomban — kezdtem el aztán —  Nagymihályon, 

Michálovcen, már 1942 végén tudták, mi történik Auschwitzban. Egy szlo- 

vák gárdista egy levelet csempészett ki onnan, amelyet otthon a  Bley 

családnak adott át. A levélben felfoghatatlan szörnyüségek álltak; a mieink 

zömét elgazositottak, virágzó fiatal lányainkat bordélyházakban legázolták 

és tönkretették. Magam akkoriban, miután sikerült kiszabadulnom a de- 

portálásra szántak közül, s átszöknöm Magyarországra, menekültként 

Budapesten éltem. A levél hirét Klein Klinovssky Sándor, aki ma Herzlian 

lakik, közölte velem. Nagymihályi lakos volt, magyar utlevéllel, s ezekben a 

rémület és félelem áramával telitett szörnyü időkben, vállalta a futár ál- 

dásos és veszélyes szerepét a két csoport, a menekültek és a még otthon 

megmaradottak között. Elképzelhető, milyen hatással volt rám a kétségte- 

lenül hiteles levél, amely Klinovszkyval együtt arra késztetett, hogy men- 

tési munkába fogjunk. Ez a kisérlet, s az auschwitzi levél, az Eichmann- 

perben elhangzott vallomásomban is felszinre került. 

A szlovák gárdista — igy maradt meg emlékezetemben a levél törté- 

nete — szerelmes volt egy nagymihályi zsidó lányba és amikor a lányt 

transzporttal az elsők között deportálták, addig nem nyugodott, mig nyo- 

mára nem jutott. Valószinüleg német segitséggel sikerült elkerülnie az át- 

kos helyre, ahol a szlovákiai zsidó lányokat többek között farkaskutyakkal 

tépettéx szét, füstté tették, vagy markotányosnőkként a katonáknak dob- 

ták oda. 

Néhány nagymihályi lányt még életben talált, s azok közül az egyik 

bizta rá a levelet. A gárdistának nyilván tetszett az egyenruha, s az ezzel 

járó , tekintély", a hatalom, talan az elkobzott zsidó vagyon is csábitotta, 

amikor belépett a Hlinka-gárdába. De az a pokol, amely elé tárult, ame- 

lyet saját szemével látott, tapasztalt, bensejéig megrázta. Mikor visszajött, 

sürgősen kilépett a gárdából, azt mesélték, idegösszeomlást kapott. 

Két év multán, miután magam is megjártam Auschwitzot és lélekben- 

testben összetörve, magamra maradva Szlovákiába  visszakerültem, az 
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Rendszerint fiatal önkéntesek mentek kitakaritani az SS legénység barakk- 

jait abban a reményben, hogy találnak ott ételmaradékokat, avagy egyál- 

talán nyilik alkalom organizálásra. 

Egyik vasárnap délelőtt felkeresett engem az öreg Sicherman, Munkács 

vidéki földbirtokos és elmondotta, hogy kiskoru fia együtt takaritott aznap 

egy michalovcei fiatalemberrel, Moseval az egyik SS otthonban. Mindketten 

észrevettek munka közben a szobában egy hagymát, melyet fiatal földim 

ügyesen ellopott és most magának vindikálja a hagyma fölötti kizárólagos 

tulajdonjogot, már pedig ő ugy le van gyengülve és tudja, hogy a hagyma 

számára uj életerőt adna. 

Ezután felkért, hogy tartsak választott biróságot a hagyma tulajdon- 

joga felett. 

Csak aki a koncentrációs tábor viszonyait ismeri, érti meg, miért kel- 

lett egy hagyma miatt pereskedni, hogy egy hagyma élvezete élet meg- 

hosszabbitást jelentett és ezért fogadtam el e szokatlan körülmények kö- 

zött a választott birói tisztet. 

Moset nem rontotta meg a koncentrációs tábor kegyetlen világa és 

készséggel vetette magát alá — igaza tudatában — a választott birósági 

döntésnek, no meg azért, mert nem akarta, hogy veszekedés esetén az SS 

keret fülébe jusson a lopás, mert azdrákói büntetést vont volna maga után. 

Mose kihallgatása során csak magának vindikálta a hagymát, mivel 

nemcsak, hogy ő lopta el, de vállalta a rizikót, hogy ha megtalálják nála, 

ugy véresre verik, avagy büntető bunkerbe küldik, ami csaknem halálos 

itéletet jelentett. 

A fiatal Sicherman arra alapította jogigényét, hogy ő is észrevette 

munka közben a hagymát, ő is el akarta lopni és vállalni az esetleges 

következményeket, tudva azt, hogy a hagyma öreg apjának. életelixirt je- 

lentene. 

Salamoni itélkezés helyett Mosehez a következő kérdéssel fordultam: 

— Amennyiben az öreg, szinte tehetetlen Sicherman hozzád fordult 

volna és kért volna tőled a hagymából tekintettel az ő egészségi  állapo- 

tára, ugy nem adtál volna neki a hagymából? 

Moseben nem csalatkoztam. Belőle még a koncentrációs tábor durva, 

könyörtelen élete sem irtotta ki a zsidó otthon örökös humanista szelle-— 

mér és minden gondolkozás nélkül — jogi kötelezettség nélkül — felajánlotta 

a fél hagymát öreg szenvedő embertársának jóllehet nem tudhatta, nem 

volt-e számára is ez.az utolsó alkalom, hogy egy hagymához jusson. 

Dr. A. Goldstein 
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bálkozott illegálisan kijutni Palesztinába, a zsidók őshazájába abban a re- 

ményben, hogy a nemzetközi politika megnyitja Palesztina kapuit a meg- 

menekült zsidó töredékek szamara — ha már a világháboru alatt elmulasz- 

totta kötelességét, az életében fenyegetett millióknak menedéket nyujtani? 

A népbiróság magáévá tette a védelem érvelését és felmentette a vád- 

lottat azzal az indokolással, hogy nem lépte tul a tábori fegyelem által elő- 

irt rendfenntartasi jogát, továbbá azért, hogy lehetővé tegye a vádlott sza- 

mára az esetleges szabad visszatérést az óhazába — amennyiben ujabb po- 

litikai mesterkedések megakadályozzák a vádlott Palesztinába való kiván- 

dorlását — és ezzel jóvátehesse a haza sulyos mulasztását, amellyel a még 

gyermek vádlottat 1942-ben 12 éves korában csupán faji okokból xiüldözte. 

Dr. A. Goldstein 

EGY HAGYMA, MELY VÁLASZTOTT BIRÓSÁG TÁRGYÁT KÉPEZTE 

A KONCENTRÁCIÓS TÁBORBAN 

Auschwitztől pár km.-nyi távolságban fekszik egy kis falu, Budi. A 

falu lakossága a német okkupáció alatt evakuálva volt, hogy ne legyenek 

szemtanui a faluban felallitott, mintegy 400 főnyi koncentrációs tábornak. 

Csaknem mindnyájan zsidók voltunk, kivéve a tábor vezetőséget, amely ki- 

zárólag német nemzetiségü bünözőből állott. 

A tábor lakói főleg a falut környező mocsár lecsapolásával foglalkoz- 

tak, mig egy töredék a közeli erdőben fairtással foglalkozott. Ugyanis az 

auschwitzi gázkamrák kapacitása 1944 nyarán nem győzte elégetni a na- 

ponta több, egész vasut szerelvénnyel szállitott deportáltak ezreit, ezért ki- 

segitésként a szabadban felállított maglyakon égették a deportáltak ezreit 

és ehhez igen sok fa kellett. 

A munka nehéz és idegölő volt. Az SS-ek brutalitása, sőt szadizmusa 

következtében nem egyszer csak halottként vittük vissza munkatársairikat 

— mivel a német pontosság megkövetelte, hogy a keretlegénység akár élve, 

akár halva hozza vissza a munkaosztagot. 

Miután a koncentrációs táborok célja a deportáltak kiirtása volt, igy 

csak éhkoszton éltünk, amely nem felelt meg a nehéz munkának és igy 

szemmel láthatólag fogyott napról-napra testi sulyunk. Az életösztön azt 

diktálta, hogy kiki ,organizaljon” magának valami élelmiszert  pótlásként. 

Ilyen alkalom kinálkozott vasárnaponként — midőn munkaszünet volt. 
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meinek hurjain. Tudta azt, hogy a vádlott az első főtárgyaláson jelen volt 

és ezért tanuvallomását azzal kezdte, hogy sohasem hitte volna, hogy ,,egy 

ilyen szép arc alatt" ilyen gonosz lélek lakozhat. Majd kiélezte, hogy a tá- 

borban ,egy keresztény lengyel lány" ajandékozott neki kopasz feje befe- 

désére egy fejkendőt és ezt vette el tőle a zsidó vádlott nő, majd ismételte 

a vádiratban foglalt feljelentését. (A védő fülét nem kerülte el, amint az 

egyik demokrata biró erre azt sugta birótársának: ,No, ma keményen 

elitélünk egy zsiddt”.) 

 ,A védelem ‘xeresztkérdéseire azonban egyedül is kénytelen volt igazolni ו

hogy az SS-ek szigoruan büntették a ,fejkendők" organizálásat; valamint 

hogy ütötték-verték, rugdosták az internáltakat, amennyiben pillanatok 

alatt nem vonultak vissza barakkjaikba az , Appel" után; a Stubendienstek 

gyakran erőszakkal tolták a baraxkokba mindnyájuk érdekében a még ta- 

bori fegyelemre neni szokott uj internáltakat. Még mielőtt elhagyta volna 

a tárgyaló termet a biróság hangulatának utolsó befolyása végett azzal 

bucsuzott, hogy fél az utcara kimenni, mivel a michalovcei zsidók meg fog- 

ják gyilkolni, mivel feljelentette a vádlottat és bünösségét igazolta. 

Ebben a feszült hangulatban a védelem elsősorban visszautasította az 

elnöki megállapítást, hogy a vádlott megszökött, mivel megszöknie csak 

egy büntudattal teli vádlottnak kell, mig a vádlott csupan nem volt meg- 

idézhető és ezért nem jelent meg. 

E formai kifogás után rámutott arra, hogy a vádlottat 14 éves xorá- 

ban deportálták, azaz a haza, ahelyett, hogy módot adott volna arra, hogy 

iskolai tanulmányait befejezhesse; hogy szülei befejezhessék nevelését — 

Auschwitzba deportálta csupán faji okokból, zsidó volta miatt. 

Igy hibáján kivül bekerült az auschwitzi haláltáborba: hol gázkamrá- 

ban pusztult el egész családja, hol az emberi élet nem számitott, hol a 

táborlakók ki voltak szolgáltatva az SS és volt börtöntöltelékekből álló tá- 

bori felettesei Gnkényének és durvaságának a tábori 6161184503 legkisebb 

megsértése esetén is; azaz durva tábori nevelést kapott; | 

majd midőn pokoli szenvedések után csodával határos módon meg- 

menekült, hazatérve szerető szülői kéz és meleg otthon helyett egy tres 

lakást talált és a haza mivel sem igyekezett jóvátenni a mult hibáit, a 

haláltáborba való bünös kiszolgáltatását; 

végül megkérdezte a biróságot, vajon ilyen előzmények után jogosult-e 

a biróság a , mostoha haza" törvényei szerint itélkezni — melyeket egyedül 

felrugott és nem tartott be? 

Vajon a vádlott joggal nem várta be a főtargyalást, hanem megpró- 
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ságától, mivel a népbiróság tagjai nem fogják megérteni a tábori életet, 

a tábori fegyelem megsértésének kollektiv követelményeit. 

Hazatérve családjából senkit sem talált, egyetlen támasza, sorstársa 

az ugyancsak fiatal X. Y. volt, aki a védő tanácsára a kosicei hitközség 

egy funkcionárusánax segitségével beszerzett egy nyilatkozatot a feljelen- 

tőtől, melyben visszavonja feljelentését azzal, hogy tévedett a vádlott sze- 

mélyében, miután Auschwitzban kiki bármilyen név alatt szerepelhetett. 

Igy a vádlott neve megtévesztette csupán, miután személyesen nem ta- 

lálkozott vele. 

E nyilatkozat alapján N. N. szabadlábra került a főtárgyalásig. 

Általános érdeklődés jegyében zajlott le a főtárgyalás. A szlovák anti- 

szemita érzelmü lakosság szivesen haritotta volna a koncentrációs tábor 

borzalmait magukra a zsidókra. 

A fiatal vádlott védője kiséretében magabiztosan jelent meg a fő- 

tárgyaláson a nyilatkozat birtokában. Azonban mindkettőjüket nagy meg- 

lepetés érte, mivel a  népügyész beterjesztett a birdsaghoz egy  jegyző- 

könyvet, mely szerint a tárgyalást megelőző napon megjelent a feljelentő 

és előadta hogy csak a kosicei zsidó közösség nyomása alat irta alá a 

védelem. által beterjesztett nyilatkozatot és fenntartja- teljes egészében 

a vádat. 

A védelmet készületlenül érte a feljelentő  pálfordulása és határtalan 

bosszuvágya, igy kérte a tárgyalás elnapolását a feljelentő személyes, va- 

lamint a védelem által bejelentett tanuk kihallgatása céljából. 

A második főtárgyalásra a szenzációra éhes közönség még nagyobb 

érdeklődéssel jelent meg, előre élvezve, hogyan fogja a népbiróság a zsidó 

feljelentő tanuvallomása alapján elitélni az , embertelen" zsidó vádlottat. 

A népbiróság 2 tagja , ugynevezett" demokrata volt, további 2 tagja 

kommunista, áz elnök pedig egy 20 évvel azelőtt emigrált orosz cari ügyész. 

A népbiróság tagjainak, valamint a hallgatóság csalódására az elnök 

volt kézbesithet6; igy legalább gyorsan meg lehet hozni az itéletet, hisz a 

vádlott bünössége a sértett ismételt feljelentése alapján kétségtelen. 

A védelem azonban nem járult hozzá az ügy agyoncsapásához és ra- 

gaszkodott a főtárgyalás törvényszerinti lefolytatásához. 

A sértett tanuvallomásában elárulta, hogy a háboru előtt egy közismert 

xassai ügyvédi iroda tisztviselőnője volt és igy igen kiismerte magát a bi- 

rósági eljárás technikájában. Vallomásában nem elégedett meg a szaraz 

tények előadásával, hanem rosszindulatuan játszott a biróság tagjai érzel- 
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semmiből, gyakran életük kockáztatásaval. Ez a leleményesség nagyban 

hozzájárult ahhoz, hogy nem szenvedtünk annyira a hidegtől mint a fér- 

fiak, s nem is pusztultak el annyian. 

Ki tudja megmaradtam volna-e magam is, a leleményesség, jóság, 

szeretet, a bizalom és a remiény nélkül, amely Györgyi vékony kis varró- 

tüjébe mind belefért? 

Szenes Erzsi 

NÉPBIRÓSÁGI TÁRGYALÁS 

A második világháboru után a népbiróságok hivatása volt felelősségre 

vonni a fasisztákat, akik egyrészt a demokratiku, CSR  szétdarabolását 

okoztak, másrészt halálba kergették zsidó testvéreink tizezreit, valamint 

mindazokat, akik a háboru alatt az emberi jogox ellen vétettek. 

A kassai hitközség egy aggszüz tisztviselőnője azon kevés szerencsés 

nők közé tartozott, kinek sikerült egészségesen hazakeriilnie az aushwitzi 

haláltáborból. Nem volt hálás a sorsnak, nem vette tudomásul, hogy a 

borzasztó véradó dacára sem a koncentrációs táborból hazatértek, sem 

pedig a hegyekben bujdosók vagy egyáltalán, avagy csak hosszadalmas és 

61686208 restituciós eljárások után tudták visszakapni földjeiket, mert 

sem a biróságok, még kevésbé az adminisztrativ hatóságok nem siettek 

visszahelyezni lelkileg, testileg összetört és vagyonukból, exisztenciájuktól 

megfosztott testvéreinket. 

E tisztviselőnő Auschwitzból hozott ki nem egyenlitett számláját az 

ilyen mentalitásu népbiróságnál próbálta érvényesiteni. 

Feljelentése alapján a michalovcei népügyész vádiratot adott be N. N. 

michalovcei leány ellen, vádolva, hogy 1944 nyarán az emberi alapvető jo- 

gok megsértésével a vádlott, mint ,,Stubendienst” a feljelentő kopaszra 

nyirt fejéről levette a fejkendőt, majd , Appel" után ütlegelve hajszolta a 

barakkba. E feljelentés alapján a népbiróság tulbuzgóságában előzetes 

vizsgálati fogságba helyezte a vádlottat. 

A fiatal vádlott N. N. kétségbe esett, mivel hallotta, hogy Presovon az 

a népróság, amely egymás után mentette fel, avagy enyhén itélte el a fa- 

sisztákat, ugyanakkor egy presovi zsidó lányt a koncentrációs táborban 

való viselkedése miatt 2 évi fogházra itélt. Bár tiszta volt a lelkiismerete, 

mégis 3 évi koncentrációs tábor után félt, hogy ismét megfosztják szabad- 
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A varrótüt mint drága kincset őrizte Györgyi. Hónapok alatt legalább 

száz motozáson estünk át, s kiméletlenül elszedtek tőlünk mindent, de 

Györgyi tüje sohasem került az ellenség kezére. Mikor elmult a nyár, va- 

losaggal életmentő szerepe lett. Rövid ősz után, köddel, dérrel tört ránk 

a jeges tél. Györgyi éjszakánként darabokat vagdosott le az ágytakarókból, 

lélekmelegitőket ‘xészitett az egyszál ruha alá. Nagyon veszélyes dolog volt 

ez, mert egy-egy ,rétegért", ahogyan mi neveztük ezeket a rongyokat, a 

németek ha rájöttek, kiverték a lelket az emberből. De amint valamit el- 

koboztak, a villogó varazstii azonnal harcba, munkába állt Györgyi serény 

ujjai között. Mikor a hadigyárban gyérult a munka, sokunkat romtaxari- 

tásra vezényeltek ki. Eszveszt6 hideg volt, különösen hajnalban, mig ki 

nem bujt a nap, szinte nem bántuk, hogy az őrök hajszolnak, mert ha 

megálltunk, derniedés fogta el minden tagunkat. A romok alól rengeteg 

rongy, kacat, ruhanemü került elő, ezekből sixerült valamit mindig eldug- 

dosnunk, s becsempésznünk a blokkba. Györgyi most iszákokat varrt a ke- 

nyér számára, s nekem ajándékba egy pár kesztyüt. Rózsaszin, puha, me- 

leg anyagból készült és még be is volt bélelve. Nem kaphatok már az 

életben olyan ajándékot, aminek ugy tudnéx örülni, mint ahogyan ennek 

a kesztyünek örültem. Györgyi niinderre éjszakáinak egyrészét áldozta, 

titokban, lopva varrt, pislákoló világitásnál, nem is tudom hogyan birta. 

Nekem mindig ugy tünt fel, hogy a varrótü tartja benne a lelket, az segiti 

át mindenen Akkoriban már több varrótü volt a lágerben. A német SS-ek, 

a felügyelőnők hamarosan rájöttek, hogy a fogolynők ügyesen tudnak 

varrni, kötni, horgolni. Külön ,,Arbeits<ommando”-t alakitottak igényeik 

kielégitésére. A számunkra, bálaszámra érkező holmit nagyrészt ellopták, 

egyre-másra varratták a , civil" ruhákat. Amint kifecsegték, még , haza" is 

küldöztek belőlük. A pullovereket, szvettereket átkötették; nem egyszer 

össze is verekedtek egy-egy szebb darabon. A Hauptsturmfíührer mindezzel 

nem törődött, a botrány csak akkor tört ki, amikor az ambulanciáról el- 

lopták a kötszereket, s a vakitó fehér gézből tündéri pullovereket horgol- 

tattak. Nem derült ki, kié volt ez a remek ötlet, de a főfelügyelőnőt lefo- 

kozták és többedmagával, állitólag, büntetőtáborba küldték. Ránk azután 

más, még durvább és kegyetlenebb némbereket hoztak. De nekünx csak az 

volt a fontos, hogy varró, kötő és horgolótükhöz jussunk. Egyre több kö- 

tött sapka virritott a fejeken és sálak a nyakban. A felbontott pulloverek- 

ből mindig sikerült elcsenni egy kevés gyapjufonalat. Nem volt olyan hul- 

ladék, rongyfoszlány, amely ne alakult volna át csillogó 626686 társnőim 

kezén. Elképzelhetetlen, mi mindent terveztek, kiviteleztek ugyszólván a 
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müvel és visszavezeti az életbe. 

Györgyinek volt egy végiggombolós ruhája, a ,gombok” Napoleon 

aranyak voltak. A gombcserét Györgyi, mindenre szántitva, még a kistar- 

csai táborban eszközölte. Hogyan sikerült a Zrinyi utcai börtönön át, Kis- 

tarcsáig az arany tallérokat elrejteni, megtartani, nem tudom. De ebben a 

ruhában szállt fel a halálvonatba és az uton ezzel vigasztalt: 

— Bárhová is kerülünx, nem fogunk éhezni, aranyért mindenütt lehet 

élelmet kapni, majd mindig levágok egy gombot. 

Györgyi ruhájának legalább husz gombja volt és nekem sötét, nagyon 

sötét sejtelmeim, de nem akartam hivő optimizmusát beárnyékolni. Hagy- 

tam, hadd reménykedjen. Nem sok időbe telt, a ruha, a Napoleon aranyak- 

kal, mint zsákmány ott hevert, odadobott rongyként, a felmagasodott ru- 

hahalomban, s Györgyi ott állt pőrére vetkőzve, egyetlen szál varrótüvel. 

Azután a ránkszakadó sötétségben a türől egészen megfeledkeztem. Öl- 

tözékzént szánalmas rongyokat dobtak oda nekünk. Olyan szoknyát kap- 

tam, amely a térdemet sem fedte, egy bluzt kapcsok, gombok nélkül, fe- 

hérnemüt semmit, félmeztelen voltam az első napokban, mig két adag ke- 

nyérért sikerült olyan ruhát szereznem, amely jobban betakart és védett 

nap és eső ellen. Györgi harmadnap egy másik blokkba került, de addig 

nem nyugodott, mig engem cda át nem csempészett. Hat hétig voltunk 

Auschwitzban. Tompa letargiában vészeltem át ezt az időt. Ha nem haj- 

szoltak, ha nem kellett a nehéz, ételes kiiblixet cipelnem, ha nem vertek- 

ütöttek — mert Tosca, a kápónő félelmetesen tudott verni —, ha nem áll- 

tunk Appelt, akkor aludtam. Megtörtént, hogy a blokkban, ahová heesett 

az eső, egy pocsolyában ültem, s ott aludtam, mig valaki fel nem. ranga- 

tott. Menekülés volt ez a valóság elől. Mindent láttam és tudtam, de nem 

akartam látni és nem akartam tudomásul venni. 

Egy nap Györgyivel együtt egy munkás csoportba osztottak be, kivittek 

a vasutállomásra és bevagoniroztax. Előzőleg rendesebb ruhát kaptunk, 

de a fehérnemü akkor is egyetlen kombinéból állt, szerencsére az jó hosszu 

volt. Györgyi az uton, a vagonban, azonnal elővette a varrótüt. A ruhákat 

Atalakitotta, minden rongyból szálat huzott, főleg arra törekedett, hogy 

valami kendőféle kerüljön tar fejünkre. Mert a kopaszságunk volt a leg- 

siralmasabb, rut, torz bohócokká változtatott valamennyiünket. Az én fej- 

kendőm a kombiném aljából készült. Mire két nap mulva Fallerslebenben 

kiszálltunk, már emberibb formánk volt és a fejkendő nagy biztonságot 

adott. 
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tak hazatérése. Közöttük egyenként tértek vissza a zsidó polgárok is. Né- 

melyek a hegyekből, másck a koncentrációs táborokból fegyenc ruhak- 

ban. Az elhurcolt és megszökött mintegy 5000 személyből alig 1099 tért 

vissza. A többi elpusztult a különböző kinzó táborokban és gázkamrák- 

ban. Egy kis részük a felszabadítás után azonnal elköltözött Palesztinába, 

avagy más külföldi helyre. 

₪08 zsidó vagyon maradt tulajdonos nélkül és azok védelmére és fenn- 

tartására az MNV (városi képviselőtestület) elrendelt nemzeti kezelést 

(národna správa). (63 oldal). 

Minden kommentár nélkül idézem a hivatalos ténymegállapitást. 

Sajtó alá rendezte: Dr. Goldstein Alexander 

A VARROTU 

Mindigre is rejtély marad előttem, miképpen mentette át Györgyi a 

tüt, a varrótüt, miután meztelenre vetkőztettek minket, s mindent az 

utolsóig elszedtek tőlünk az auschwitzi haláltáborban. Hogyan is gondol- 

hatott erre a ,,csekélységre” ezekben a szörnyü pillanatokban, az életen- 

kivüliség első perceiben? Hiszen ez a helyzet semmiféle eddig ismert hely- 

zethez nem volt hasonlitható, nem emlékeztetett semmire, amit fantáziá- 

val vagy tapasztalattal meg lehetett volna közeliteni, semmire, ami az em- 

lékezetben bármilyen asszociációt is felvetett volna. 

Kihajigáltak bennün-zet a zsufolt vagonból, ötszázunkat, akik Kistar- 

csáról jöttünk. Valaki, mint valami karmester, fenn állt egy emelvényen 

és jobbra-balra intett. Aztán mintegy kétszázan elindultunk jobbra, nem 

tudtuk hol vagyunk. Később leparancsolták rólunk a ruhát, a fehérnemüt, 

kitépték kezünkből a kézitaskat, lenyirtak a hajunkat, fejünzet kopaszra 

beretvaltak. Mindez pokoli gyorsasággal történt, agyunk, szivünk megbé- 

nult, az volt az érzésem, valami szikláról letaszítottak a félelmetes ürbe és 

akkor Györgyi azt sugta nekem: — Egy varrótüt mégis átmentettem — s 

az ezüstösen villogó, parányi szerszámot ott rejtegette az ujjai között. Csax 

néztem rá, nem értettem. Ha a szituáció nem lett volna olyan szornytisé- 

gesen borzalmas, ugy tünt volna és ugy tünne ma is, évek távlatából, hogy 

egy Andersen meséhez tartozik. Valaki ott áll az élet legszélső peremén, a 

szakadék szélén, kifosztva, megalázva, semmi egyebe nincs, mint egy szál 
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KIVONAT AZ 1958-BAN MEGJELENT ,ALMANACH ZEMPLINA” 

CIMŰ KÖNYVBŐL 

1938-ban a 12 tagu városi tanácsnak 4 zsidó tagja volt: Dr. Brügler 

Miksa, Dr. Goldstein Sándor, Feldman Dávid és Lipkovics Mikulás. 

A 34 tagu városi képviseletnek pedig 9 tagja volt zsidó: Herskovits Dá- 

vid, Fuchs Lázár, Dr. Brügler Max, Singer Matyás, Dr. Goldstein Sándor 

Sommer Mihály, Goldberger Arpad, Feldman David, Lipkovits Mikulás. 

Ebben az idben a következő zsidó egyletek miikiédtek Michalovcén: 

Zsidó nő- és lanyegylet, Hasomér, Chevra Kadisa temetkezési egylet, 

Joint, Makkabi, Misnajoth, WIZO, Áchád Háám. (42. oldal) 

Ezek az adatok a legjobb bizonyitékai annak, hogy a zsidó lakossag te- 

vékeny részt vett ugy a város gazdasági életében, mint a közéletben kul- 

tur és szociális életében pedig saját egyleteivel. 

, 

Alig 2 évre rá már megkezdődtek a zsidók elleni provokációk, melyek 

rendszeresen fokozódtak, főleg a Hlinka-gárda részéről. Egy napon — is- 

meretlen tettesek — beverték egyes zsidó üzletek kirakatait. Nemsokára 

a zsinagóga ablakait is beverték. Meg lett tiltva a zsidóknak fürödni a für- 

dőzőktől hemzsegő Laborcban. A zsidó háztartásokban összeirták az érté- 

keket és ékszereket. 

1941-ben pedig kezdett szájról-szájra járni az eddig ismeretlen kifeje- 

zés: arizálás. Gyakorlatilag ezalatt értendő a zsidó üzletek, a zsidó vagyon 

átvétele minden ellenérték nélkül. Ebben az időben kerültek a nagy zsidó 

üzletek árja kézbe, mint pl. Blei, Feldman, Sonnenschein, 1881100105 0. 

eltüntek a régi nevek és ehelyett megjelentek az uj nevek: Szabó, Cser- 

veny, Csicsák, Babilonsky stb. 

Az arizalassal egyidejüleg rosszabbodott a zsidók helyzete. Előbb ko- 

telesek voltak sárga szalagot viselni a karukon, majd 6 szögletes csillagot 

a mellen és ezt követte a deportálás. 

Megkezdődött a zsidó lányok deportálása és 1942 április 26-an tető- 

fokra hágott az üldözés kor és nemre való tekintet nélkül. Reggeltől estig 

özönlöttek a városba a vidéki zsidó öregek, felnőttek és gyerekek  szál- 

litmanyai. 

A rettenetes deportalasban odaadóan résztvettek a nyugat-szlovenszkoi 

gárdisták. A helyi gárdisták közül kitiint leginkább Cinkovszky, ki erő- 

szakkal tuszkolta az autóbuszba a Landau testvéreket, Fürst lányokat és 

másokat. Igy Michalovcéről és környékéről erőszakkal elhurcoltak a gár- 

disták körülbelül 4000 személyt. (49—50 oldal). | 

Amint a frontszakaszok eltolódtak nyugatra, megkezdődött az evakuál- 



42 

okmányban. Egyetlen gondolatunk volt csupán, át akartuk vészelni a fé- 

lelmetes napokat. 

London és Moszkva hirközleményeit már a nemzsidó lakosság is 528- 

badabban hallgatta. A lakosság kétsziniisége egyre jobban kidomborodott 

és sokan voltak már olyanok, akik kezdték , megbánni" tetteixet és kezdték 

keresni a módját, hogyan mossák tisztára magukat. 

Mindnyájan vártuk a németek teljes összeomlását és lelki szemeinkkel 

már láttuk a vörös hadsereg katonáit masirozni Nagymihály utcáin. 

Nem értük meg álmaink megvalósulását. A várakozás heiyett egészen 

váratlanul ntegérkezett az előhir, hogy 1944. május 15-én, az összes zsidókat, 

akik még a városban maradtak, összeterelik a templom udvarára. 

Valójában csak a családfőket gyüjtötték egybe, de nem mindnyájukat. 

Nagy volt a ridalom, mert mindnyájan biztosak voltunk ,הססהת hegy elér- 

kezett a vég és a megsemmisitő táborokba hurcolnak bennünket Véletle- 

nül, Mirjám betegsége miatt 1944. május 14-én, elhagytuk Nagymihályt, 

utban Nyugat-Szlovákia felé. Presovban leszálltunk a vonatrol, hogy meg- 

látogassuk ottélő bátyámat és családját s ott tudtuk meg, nogy deportálási 

parancsot bocsájtottak ki Kelet-Szlovákia megmaradt zsidósága ellen, az 

irány megjelölése nélkül. 

Még aznap este gyorsvonatra szálltunk és folytattuk utunkat. Másnap 

megtudtuk, hogy a deportálási parancs érvényben van ugyan, de nem a 

határon tulra, hanem a front rohamos közeledése miatt, Nyugat-Szlovákiába 

viszik a zsidőkat. Két nap multán visszatértünk Nagymihályra összeszed- 

tünk néhány személyes holmit és folytattuk utunkat Pozsonyba. 

Nagymihály városa teljesen kiürült a zsidó lakosságtól. | 

Utban Pozsony felé különböző helyeken találkoztunk néhány ismerőssel, 

akik szétszéledtek Nyugat-Szlovákia minden részébe. Tudtunkkal nem ma- 

radtak életben: Eszter Fonfeder, aki családjával együtt pusztult el, Bux- 

baum mérnök, aki mint hős esett el a szlovák felkelésben, Szamulovits, 

akit szüleivel együtt deportáltak és Roth Egon, aki mellettem esett el a 

bukovici hegyekben Besztercebánya közelében, a szlovák ellenállásban. Egont 

a besztercebányai zsidó temetőben temettem el. 

Kfar Masaryk, 1968. március 20. Bornsiein Benjamin 



41 

is nem kis mértékben szenvedtek a fasiszta rendszerben. A  bizonyitvá- 

nyok beszerzése komoly anyagi áldozatokat követeltek. 

A nagymihaly: 28:40 hitközségi élet teljesen szétporladt. A rabbik, a 

hitközségi birák (dáján), tisztviselők és a [681088 vezetői ki lettek pusz- 

titva. A hitközségi élet siralmas volt. A nevelésügyi bizottság elnökének, 

Singernek az első deportálási hullámot sikerült elkerülnie, de utána már 

tőle sem tekintettek el. 

Igy folyt az életünk, állandó félelemben az egész 1942-es évben és csek 

1943-ban volt egy kis könnyebbülés érezhető a németeknek a keleti fron- 

ton elszenvedett első vereségei nyomán és ugy látszik azáltal is, hogy a 

katolikus egyház közbenjárt Tiso államelnöknél, aki maga is katolikus 

pap volt. 

1943-ban számcs zsidó család tért vissza Magyarországról, mert az élet 

biztonságosabbnak látszott Szlovákiában. A hirhedt szlovák belügyminisz- 

ter, Mach Sanyo nem egyszer tartott bennünket állandó feszültségben fe- 

nyegető kijelentéseivel, hogy ,jön még március és május... 

Ugy látszik, hogy már ő is az alibijéről gondoskodott, mert nem tett 

különösebb erőfeszitéseket a megmaradt maroknyi zsidóság elpusztitására. 

Nekem kezemre játszott a szerencse és a tanfelügyelő segitségével át 

tudtam menteni a szüleimet és a feleségemet Magyarországra. Édesapám, 

ugy látszik, a sok megrázkódtatás következtében, amelyen ezekben az iz- 

galmas napokban keresztül ment, 79 éves korában Budapesten halt meg. 

Megboldogult édesanyámnak sem kegyelmezett meg a sors és ndvéreimr.el 

együtt Magyarországról Auschwitzba lett deportálva. 

Ezek a hónapok voltak a leghosszabbak. A keleti fronton duló harcok 

egyre huzódtak, bár tudott dolog volt, hogy az oroszok. kerekedtek felül. 

A németek nem adták meg magukat egykönnyen és csak nagyon lassan 

vonultak vissza. Nagynehezen sikerült átvészelnünk az 1943-as évet és uj 

reményekkel telve néztünk 1944 elé. | 

Az 1944-es év a környékünkön és egész Kelet-Szlovákiában biztatóbb 

volt. Felbukkantak az első partizánok, sőt partizán csoportok a Vihorlát 

hegyeiben. 

A partizánok akciói egyrészt 022 2 front közeledését jelezték, más- 

részt a megmaradt zsidóságnak szenvedést okozott, miután azzal vádolták 

őket, hogy segédkezet nyujtanak a partizánoknak. 

Palástolt örömünk mindig félelemmel volt vegyes, nehogy az inkvizítor 

kihasználja még az utolsó perceket is arra, hogy elpusztitsa a zsidóság 

maradványát. A veszély hirére elbujtunk, mert már nem biztunk semmiféle 
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rekeket, mert az utcán való kószálás komoly veszélyekkel járt. A sors iró- 

niája, hogy iskolánk védett területté vált. Egyetlen egyszer sem fordult 

elő, hogy kiemeltek volna valakit a padsorokból deportálás céljából. A 

gyerekek arányában lecsökkentettük a tanitók számát is. Azok a tanitó- 

nők, akiknek férjeik tanitók voltak, abbahagyták a tanitást. Igy folyt az 

életünk. De ez még nem vclt minden. A listák készen álltak a hatóságok 

kezében és minden péntek este és szombatonként hajtóvadászatot rendez- 

tek a bujkáló családok után és szinte minden héten ujra és ujra tanui 

voltunk néhány család  összpontosításának és  deportálásának.  Naivsá- 

gunkban azt hittük, hogy többet már nem is lehet kifacsarni a zsidó 

lakosságból, de keserüen csalódtunk. Juniusban jött a második hullám, 

amellyel még jobban kiürült a varosunk. Iskolánk volt a tragédia nagy- 

ságának mérője. A juniusi második hullám után hatvan gyerekünk ma- 

radt 3-tól 16 évesekig. 

A főfelügyelő már nem jött inspekciózni, mert tisztában volt szam- 

arányunkkal. Eltekintett tőlem és nem kérte a tanitók további csökkenté- 

sét. Igy vezettük tovább az iskolát. Elsőnek ebből a döbbenetből Egon 

ocsudott fel, aki ugy menekült meg, hogy elrejtődzött és dacára a nagy 

életveszedelemnek, volt bátorsága ki-kiszökni a városból anélkül, hogy 

megmondta volna hová. Egész egyszerüen eltünt a látókörből majdnem 

egy egész hétre. Amikor váratlanul ujra előkerült, zsebei tele voltak 

tömve a bujkálók neveire szóló keresztény születési bizonyitványokkal, 

amelyek azt tanusitottak, hogy tulajdonosaik már 1938 előtt kikeresz- 

telkedtek. 

A törvény megvédte a depcrtálástól azokat a zsidókat, akik be tud- 

ták bizonyitani, hogy még 1938 előtt áttértek a keresztény hitre. Az Egon 

által beszerzett bizonyitványok a bujkáló mozgalmi embereknek voltak 

szánva, amelyeket egy pravoszláv paptól kapott egy eldugott hatarmenti 

faluban. A keresztlevelek beszerzési forrásának felfedezése ezután sok 

száz, vagy talán sokezer lélek megmentését tette lehetővé Szlovákiában. 

Egonnak ez a tevékenysége serkentésre szolgált a többi zsidóknak is, 

hogy komoly összegeket áldozva próbáljanak a különböző egyházaknál 

keresztleveleket beszerezni. A katolikus papoknal nem jártunk szerencsé- 

vel, mert azoknak legtöbbje tagja volt a hatósági közegeknek és az 

uralkodó pártnak és az egyház fejének utasitasa értelmében tilos volt a 

zsidóknak segiteni. Ritka esetekben segitségünkre voltak a görög-katolikus 

papok is, de a legkomolyabb segitséget a kelet-szlovákiai kis pravoszláv 

egyházak és az anglikánus (Lutheránus) egyház nyujtották, akik maguk 



sában sorra kerültek a 16 éven felüli fiuk is. Sátani leleményességgel ad- 

ták ki az utasításokat, hogy a szakemberek vigyék magukkal a szerszá- 

maikat is, hogy azt a látszatot keltsék, mintha valóban munkára vinnék 

őket. A zsidó ábrándok akkor is müködtek. Az első két szállitmányban 

elvesztettük ifjaink legjavát. Mi, a mozgalmak tagjai ugy éreztük, hogy 

elérkezett az ideje annak, hogy felvilagositsuk az ifjusagot, hogy ne men- 

jenek a pusztulásba, de ez nem sokat használt, mert a kormányzat fenye- 

getései arra az esetre, ha a megidézett fiu, vagy leány nem jelentkezik, 

félelemmel töltötték el a szülőket. Nem egy esetben fordult elő, hogy a 

szülők kiszolgáltatták a hatóságoknak bujkáló fiaikat vagy lányukat. 

Csak ritka esetekben sikerült meggyőznünk a szülőket vagy a gyerekeket, 

hogy ne jelentkezzenek és mint jó megoldást ajánlani a Magyarországra 

való szökési kisérletet. Világos, hogy a szervezetlen és tervszerütlen ha- 

tarátlépések kudarccal végződtek és sok esetben elfogták a fiukat, átad- 

ták a hatóságoknak őket. | 

Nagymihály körzete első helyen állt a zsidó-ellenes törvények beveze- 

tésében és a tömeges deportálásokban. 1942 majus 4-én, szombaton (mint 

mindig) berobogtak Nagymihály főutcájára a Hlinka-gárdistakkal tömött 

autóbuszok. A fekete egyenruhás gárdistak, akik egyenlők voltak a né- 

metorszagi SS-ekkel, elárasztották az egész várost. Lezarták a városból 

kivezető utakat, majd a csendőrök és a helybeli Hlinka-párt tagjainak se- 

gitségével megkezdték az utcák zsidóilanitásat. Egész családokat ingósá- 

gukkal együtt tereltek a vasutállomás felé. | 

A tömeges 21020065 három napot és három éjszakat tartott. A döbbe- 

net oly nagy volt, hogy senki sem tudta mitévő legyen. Bőröndjeiken ülve 

várták a hóhért. En és a családom is ott ültünk a küszöbön. Csak ké- 

sőbb tudtam meg, hogy az iskolai főfelügyelő vigyázott ram és még né- 

hány tanitóra, hogy bele ne kerüljünk ה 46. 

Amig élek, el nem feledem, hogyan hurcolták végig az utcán és mi- 

lyen brutálisan bántak az öreg Brodi dájánnal és családjával. Olyanok 

voltak, mint a vadállatok, akik kivetkőztek minden emberi mivoltukból. 

Ebben a deportálásban elvitték tőlünk Fonfeder Eszter tanitónőt és 

családját is. A tanitóknak az a része, akik elbujtak, életben maradtak. 

A tragédia nagysagat azonban csak akkor fogtuk fel igazában, amikor 

néhány nap multán visszajöttünk és megláttuk iskolánk üres padsorait. 

Minden egyes osztályban csak egy-egy tanuló jelent meg. A 700 tanuló- 

ból kb. 100 gyerek maradt. Ez a szám hüen tükrözte vissza a szerencsét- 

lenség sulyat. Ujjá kellett szervezkednünk. Magunk köré gyüjtöttük a gye- 
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ládtagok között — még a legrosszabb gazdasági körülmények közt is. 

Másrészt magyarországi testvéreink sem tettek különös erőfeszitéseket a 

határátlépők befogadására és azoknak a sorsa, akiknek sikerült átszök- 

niök, többnyire börtön volt, vagy a legjobb esetben kényszermunka a ma- 

gyarországi fogolytáborokban. Csak az ifjusági mozgalmak egy kis részé- 

nek sikerült tagjait átcsempészni a határon, akiket hamis okmányokkal 

szereltek fel, amely lehetővé tette számukra a szabad mozgást és a moz- 

galmi éltet. Az 1941-es év a magyarországi ifjusági mozgalmak erős fel- 

lendülésének éveként ismeretes, mégpedig a szlovákiai tagok beolvadása 

révén. Nagymihály a határhoz való közelsége révén aktiv részt vállalt a 

határon át csempészésben, ezt azonban a legnagyobb sajnálatunkra elég 

későn kezdte el, amikor már a fejünk felett lebegett Damoklesz kardja. 

A zsidó családok részéről sem mutatkozott nagy hajlandóság arra, 

hogy fiaikat elküldjék a pozsonyi zsidó központ által megszervezett és 

vezetett munkatáborokba: Novákyba, Szeredre és Vyhnebe, mert nem 

voltak bizalommal a zsidó központ akciói iránt és aggodalommal töltötte 

el őket a sokszáz zsidó tudatos tömöritése a munkatáborokba. Végül 

azonban beigazolódott, hogy a szlovák zsidók deportálása idején ezek a 

munkatáborok beváltották á hozzájuk füzött reményeket és csak egy 

egész kis töredéke lett a haláltáborokba deportálva. Mint ismeretes, a 

három munkatábor 1944 augusztus 29-én csatlakozott a szlovák  ellenál- 

láshoz és parádés fejezetet nyitott a nácik elleni harcokban, mint zsidó 

katonai alakulat. 

Az 1942-es év első hónapjai nagy izgalommal teltek el a nagymihályi 

zsidóság körében. Számos és ellentétes hirek jöttek a zsidó k6zpontok- 

ból és magánforrásokból, de senki sem tudta, hogy mit tartogat számára 

a jövő. A németek szisztémája világos volt, feszültségben tartani a zsidó- 

kat, tömve őket rózsás igérgetésekkel, majd lecsapni rájuk, hirtelen, nagy 

erővel és pontossággal. Szlovákiaban a kormány és a végrehajtó szervek 

erős német felügyelet alatt állottak. 

Nem véletlenül előzték meg a szlovákok a németeket a nürnbergi tör- 

vények bevezetésében és állitották az egész államgépezetüket a németek 

rendelkezésére. Minden uton-módon be akarták bizonyitani a Harmadik Bi- 

rodalom iránti hüségüket és kegyetlenségben tulhaladtak a  németeken. 

Igy történt meg, hogy 1942 márciusában egészen váratlanul összegyüjtöt- 

ték a hajadon lányokat és munkára vivés ürügye alatt vonaton Közép- 

Szlovakiaba szállitották őket. Hittünk a mesében és a lányoktól érkezett 

levelek még sokáig ringattak bennünket hiu ábrándjainkban. 1942 áprili- 
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tanitok, Egonnal együtt ,,allami tisztviselőknek" lettek min6sitve (habár 

nem kaptunk fizetést;. Uj küldetést biztak rank — összekötőül szolgáltunk 

a kisvárosok és községek és Bratiszlava között. 

Nagy fontossággal birt ez a küldetésünk, miután a levelezés, a távirat 

és a telefon cenzura alatt állt. Korlátozták a zsidók szabad utcai közle- 

kedését, akiknek csak napkeltétől napnyugtáig volt szabad az utcára ki- 

menni (de akkor sem a járdán). A többi értéktargyak között elvették a 

zsidók rádióit is. Informáló nélkül maradtunk. Fogalmunk sem volt, mi 

történik a zsidókkal, mi megy végbe az országban és a nagyvilágban. 

Nem szabad elfelednünk, hogy a háboru, a második világháboru harcai a 

tetőfokára hágtak és erős volt a vágyódásunk a németek  vereségeiből 

erőt és kitartást meritenünk. A templom udvarban az imádságok szüne- 

teiben cseréltük ki információinkat, mert ez volt az egyetlen hely, ahol 

még meg volt engedve a zsidók csoportosulása. Bár nem voltam vallásos 

és nem mentem imádkozni a templomba, mégis odantentem, hogy közöl- 

jem velük azokat a hireket, amelyeket keresztény  szomszédomtól hal- 

lottam. Ő és a felesége a Hlinka párt tagjai voltak, de ugy látszik, hogy 

már akkor a saját jövőjükre gondoltak és ezért megengedte nekem, hogy 

meghallgassam a hireket a londoni és moszkvai adóból. Először csak a 

lakásaink közti ajtóból, majd később már bent a lakásukból. Ez a hirfor- 

rás nagy fontossággal birt a megfélemlitett zsidó lakosság körében. 1941— 

42 telén behivták a férfiakat tisztogatási és csatornázási munkák elvégzé- 

sére, amelyeket különösképpen Nagymihály főutcáin végeztettek velük, 

hogy ezáltal is megszégyenitsék a zsidókat. 

1942 elején már érezhető volt a levegőben az egyre szoruló hurok. 

Mindnyájan éreztük, hogy olyasvalami előtt állunk, amelyről sem mi, sem 

pedig a világ nem tudott eddig. A Lengyelországból átszivárgott hirekből 

tudtuk meg, hogy a zsidó lakosságot gettókba  tömöritik, ugyanakkor 

azonban teljes szabadságot élveznek ottan. A gettó fogalma a szó leg- 

szorosabb értelmében ismeretlen fogalom volt Szlovákiában. Bár Nagy- 

mihályon is ki kellett költözzenek a zsidók a főutcán lévő lakásaikból a 

mellékutcákban lévő szerényebb lakásokba. Állandó félelemben éltünk és 

teljes kilátástalanságban. Az országot nem hagyhattuk el, mert északon a 

németek által megszállt Lengyelországban és délen Magyarországon a 

kormányzat erősen zsidóellenes volt. 

A Magyarországra való szökés lehetősége 1941-ben nem lett eléggé ki- 

használva, főleg a tipikus zsidó törekvés miatt, miszerint mindaddig, 

amig az lehetséges volt, igyekeztek fenntartani a kapcsolatot az egyes csa- 
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kon kivül bonyolitottuk le. Helyzetünk egyáltalán nem volt könnyünek 

mondható. Számos 16—17 éves fiu és leány bolyongott még az utcákon, 

akik nem látták értelmét a tanulás folytatásának. Ezeknek a foglalkoz- 

tatasarol is gondoskodnunk kellett. 

A cionista mozgalniak, élükön a ,Hásomér Hácáirral nem érhették 

már be csak az ideológiai neveléssel, hanem gondoskodniok kellett az 

ifjuság részleges, vagy teljes elfoglaltságaról is. Igy lettek megszervezve 

a hitközséggel, a Jointtal és a cionista mozgalmakkal karöltve az aszta- 

los, lakatos, esztergályos és varró kurzusok, amelyeken az összes mozgal- 

mak neveltjei kaptak szakmai kiképzést. Ezen a vonalon is aktiv szerepet 

játszottak tanitóink. 

Az ifjuság, amely megdöbbent az uj kormányzat korlátozó rendele- 

teitől, hirtelen elvesztette a talajt a lába alól. A sokszáz fiunak és leány- 

nak a nagymihályi zsidósag minden rétegéből egy erős vezetőre volt szük- 

sége, aki segitségükre lehetett volna problémáik megoldásában. 

Ezt az embert megtalálták Roth Egon személyében, aki a mozgalom 

kivánságára  félbeszakitotta tanulmányait szülővárosában, Presovban, 

hogy a nagymihályi , Hásomér Hácáir" mádrichja legyen. 

Iskolánk felső osztálya vegyes volt. Tanulói, főleg nagytehetségü dia- 

kok voltak, akik folytatni akarták középiskolai tanulmányaikat. A tani- 

tóiktól tanult szakmákon kivül helyesnek találtuk, hogy zsidó történelmet 

és héber nyelvet is tanuljanak. Ebben nagy segitségünkre volt Egon, aki 

magára vallalta e két tantárgy tanitását és rövid idő elteltével tekinté- 

lyes eredményeket ért el. Néhány hónap multán osztálya már héberül 
or ee 

kivételével mindnyájan lecsatlakoztak a ,Hasomér Hácáir" mozgalomhoz. 

1941 végére a helyzet egyre rosszabbodott. A nap-napos küzdelem az 

iskola fenntartásáért és a megélhetési gondok meghagyták nyomaikat. 

Az egész zsidó. lakosság tudta, hogy sorsdöntő események előtt állunk, de 

senki sem tudta, hogy mit hoz a másik nap. Nagymihály volt az első va- 

ros, ahol az összes zsidóknak, 6 évestől felfelé sárga szalagot kellett hor- 

daniok a bal karjukon. Hónapokkal ezután léptették életbe az egész ország 

területén az uj rendeletet, amely sárga Dávid-csillag viselésére kötelezte 

a zsidókat. 

Ezeknek a rendeleteknek a célja az volt, hogy a zsidókat korlátozzák 

szabad mozgásukban és csak azok mentesültek a sárga csillag viselésétől, 

akiket gazdasági vonatkozasban fontosaknak tartottak és az állami tiszt- 

viselők. Hála a nevelésügyi főfelügyelővel való kapcsolataimnak, az összes 
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A politikai fejlemények Szlovákiában a zsidók kárára voltak. Egyik 

zsidótörvény követte a másikat, | korlátozták a zsidók gazdasági életét, 

fokozatosan megtiltották a zsidóknak egyes szakmákban való foglalkozá- 

sát, elbocsátották a zsidókat az állami hivatalokból, a bankokból, gazda- 
sági hivatalokból és más intézményekből. A gyarosokat és iparosokat 
arra kényszeritették, hogy árjákat vegyenek maguk mellé. Mindezek a 

korlátozások és tilalmak szédületes gyorsasággal 5085282 családtól von- 

ták meg a kenyérkereseti lehetőséget. Csak néhánynak sikerült látszóla- 

gos (strohman) árja társat találni, akik azonban végülis kinyomták a 

zsidókat a saját tizletiikbdl. Eberek voltunk mindezek iránt és felkészül- 

tünk arra, hogy az uj iskolaévben ujabb diákokat leszünk kénytelenek be- 

fogadni, akiknek a száma meghaladja a kétszázat. Igy is lett. 

Az 1939—40-es tanév végén az összes zsidó diakokat kidobták a kö- 

zépiskolákból. Velük együtt szélnek eresztették a tanárokat is. A fejle- 

mények oly gyorsan peregtek, hogy még a szünidőben meg kellett olda- 

nunk a további tanulók és tanárok foglalkoztatását. 1940 szeptemberében 

iskolánkban az osztályok száma tizről tizenháromra emelkedett. 16—17 

éves diákokat és három uj tanitót kaptunk; Dr. Fischer, Ing. Buxbaum 

és Zemplényi Oszkárt. 

Az uj tanév indulásával egyidőben a kormány beszüntette a tanitók 

fizetésének kiutalását és igy az iskola fenntartása a hitközségre és ma- 

gukra a tanitókra hárult. A hitközség az összes zsidókat megadóztatta az 

iskola fenntartására, az igazság azonban az, hogy legtöbbje képtelen volt 

negfizetni a kirótt adót, niig mások kitértek alóla. A tanitók ettől kezdve 

nemcsak tanitottak és neveltek, hanem pénzbeszedőkké is váltak és nem 

egy zsidó hazból voltunk kénytelenek megszégyenülten távozni. Ennek 

eredményeképpen niegingott a tanitók kereseti forrása. A zsidók tömeges 

megfosztása a kenyerüktől arra vezetett, hogy a gyerekek hiányos  öltö- 

zetben és uzsonna nélkül érkeztek az iskolába. Nem nyugodhattunk bele 

ebbe, ezért a hitközség és a Joint segitségével, amely azokban a napok- 

ban még müködött Szlovákiában — közös konyhat és menzát nyitottunk 

az iskolában, hogy minimális taplalkozast biztosítsunk tanulóinknak. Napi 

kétszeri meleg étkezést adtunk minden rászorulónak. Az ételek megfőzé- 

sére és kiosztására megszerveztük a szülőket, akik önkéntesen vállalták a 

munkát. Az élelmiszert a környék zsidó földbirtokosaitól gyüjtöttük össze 

és folytattuk az életet. A ruházatról is gondoskodtunk. Ruha és cipő 

gyüjtési akciókat rendeztünk és gondoskodtunk róla, hogy a gyerekek ne 

járjanak mezitlab és ne szenvedjenek az éhségtől, Mindezt a tanitási óra- 
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sosok követelésének a tanitás terén. Az épületek sem voltak elegendők, 

azonban ugy szervezkedtiink, hogy az összes érdekeltek kielégiiléshez ju- 

tottak. Három váltásban folyt a tanitás a kora reggeli óráktól késő estig. 

A kölcsönös megértés a tanitók és a diákok, valamint a szülők és a ta- 

nitók között a legmelegebb légkört teremtette meg és az eredmények nem 

várattak magukra sokáig. A tanári kar nemcsak a hivatalos tananyagot 

tanitotta, hanem időt talált arra is, hogy fejlessze a zenét, sportot, népi 

táncokat, rajzot és kézügyességet a tanulók körében. 

Mint a cionista mozgalmak tagjai igyekeztünk belevinni az iskola falai 

közé a zsidó szellemet. Nagy lendülettel készültünk a Chanuka-estre, ame- 

lyet a vallásos rétegek minden eszközzel meg akartak buktatni. Nem akar- 

tunk lemondani arról, hogy a Chanukát nemzeti szellemben ünnepeljük 

meg, mire a vallásosok kilátásba helyezték, hogy elgáncsolják készülődé- 

seinket. A vita nem az ünnepség tartalma körül forgott, hanem az ellen 

volt a kifogás, hogy a fiuk és lanyok együtt lépjenek fel a pódiumra. 

Hosszu vita és azután, hogy bojkottal fenyegetőztek a rabbinátus részé- 

ről, látszólag beleegyeztünk abba, hogy az előadáson a lányok és a fiuk 

külön-külön fognak szerepelni. A valóságban azonban minden ugy történt, 

ahogy eredetileg kiterveztük, a hitközségi elnök és a nevelésügyi bizottság 

elnökének támogatása mellett. Leirhatatlan sikert arattunk. Még azok a 

tanulók is, akikre nyomást gyakoroltak, hogy ne lépjenek fel az előadáson, 

belopakodtak a szinpadra, hogy kinyilvánitsák szolidaritasukat a tanitók- 

kal szemben. Oly nagy volt a lelkesedés az első esten, hogy masnap meg 

kellett ismételnünk az előadást. Ezzel a rendezvénnyel megtörtük a je- 

get a hitközségi életben, amelyben eddig ismeretlen fogalom volt az ilyen 

minőségü aktivitás. 

A Chanuka-ünnepség nekem egyénileg sok kellemetlenséget hozott. A 

vallásos körök, amelyek nem voltak megelégedve az iskola nevelési vo- 

nalával, utat kerestek az elbuktatásomhoz és éppen az állami  nevelés- 

ügyi minisztériumban. 

Számos sürgönyt menesztettek a nevelésügyi miniszterhez, amelyek- 

ben azt hoztak fel ellenem, hogy a kommunista párthoz tartozom, és hogy 

az egész iskola rajtam keresztül ennek a szellemnek a hatása alatt áll. A 

nagymihályi és körzeti főfelügyelő sietett a segitségemre, visszautasította 

a vádakat és megerősitett poziciómban. Nem riadtunk vissza az efajta 

áskálódásoktól, folytattuk a rank hárult feladatok teljesítését, fokoztuk 

a munkánkat minden vonalon. A következő lépés a Purim-est megrende- 

zése volt, amely már könnyebben ment és ujabb sikert hozott. 
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gatova választva. Három napon belül Osszehivtuk a tanári kart és 9 

szeptember elsején megnyitottuk az iskolát. Az öröm nagy volt, de bá- 

nattal vegyes. Azon a napon üzenték meg a németek a háborut Lengyel- 

országnak. A német katonaság Nagymihály és környékén keresztül özön- 

lött Lengyelországba. A tanit6k egyrésze be lett hiva a szlovák hadseregbe, 

ezért kénytelenek voltunk az első iskola nap után bezárni a kapukat. Mint 

ismeretes, a németek lengyelországi hadjárata villámgyorsan végetért és né- 

hány hét elteltével az iskolánkban ujra megindult a rendszeres tanulás. 

A közbeeső kényszer szünetet arra használtuk fel, hogy megbeszéltük 

niunkaprogramunkat, összeegyeztettük a különböző teendőket. Kiderült, 
hogy a tanárok többsége cionista és valamelyik mozgalom tagja volt. 

Magunk közt megállapodtunk abban, hogy cionista, sőt chaluci szellemben 

fogjuk nevelni a gyerekeket. Magam sohasem titkoltam, hogy a , Hásomér 

Hacairhoz” tartozom. Szoros kapcsolatokat tartottam fenn a helyi Somér 

mozgalomnial és a Hechaluc, valamint a Poálé Cionnal. Már abban az év- 

ben erős cionista mozgalmak müködtek Nagymihályon. Az első helyen sok 

szaz nevelttel a , Háscmér Hácáir" mozgalom állt, utánuk a , Bné Ákiba", 

az Águdát Jiszráél ifjai és a Betár mozgalom. 

Dacára annak, hogy a tanári kar a befolyásom alatt allt, sohasem tet- 

tünk megkülönböztetést a más mozgalmakhoz tartozó tanulók között. Jó- 

barátságban voltunk a többi mozgalmak vezetőivel és normális kapcsolato- 

kat tartottunk fel velük. 

Már a tanév első hónapjaiban pozitiv jelei mutatkoztak az önálló zsidó 

iskola létesitésének. A gyerekek szép lassan levetették az allami iskolákban 

szerzett félelmüket és gyámolatlanságukat. Örömmel jártak az iskolába, 

egyre kevesebbet hiányoztak az órákról és eredmények a tanulásban hó- 

napról hónapra emelkedtek. Szoros kapcsolatok alakultak ki a tanitók és 

a szülők között, amelyek hihetetlen méretü eredményekhez vezettek. 

A tanitók egy emberként adták át magukat a nevelésnek, elnyerték a tanulók 

bizalmat és az iskola második otthonukká vált a gyerekeknek. Ledőltek a 

válaszfalak a világi és a vallásos nevelés között. Mindent elkövettünk, hogy 

azok a gyerekek, akik továbbra is a Talmud Tórában akartak tanulni az 

általános iskola mellett, Torat is tanulhassanak. A Talmud Tóra oktatói, 

kik kezdetben gyanakvással éltek irányunkban és attól féltek, hogy talán a 

poziciójukat is meg akarjuk kaparintani, hantarosan rájöttek arra, hogy 

a nevelési és tanitás terén nincsenek különbségek köztünk. A két tábor 

közti , fegyverszünet" idővel kölcsönös megértéshez vezetett. Nem volt 

könnyü dolog eleget tenni ugy a törvényes előirásoknak, mint a vallá- 
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nekik tetsző tanitók jussanak előtérbe. En is benyujtottam jeldltségemet 

a 1821601 állásra, miután a katonasághoz való bevonulásom előtt magam is 

tanitó voltam és szülővárosomban fenn volt tartva az allásom. Gyakorla- 

tilag nem maradtam kenyérkereset nélkül, azonban minden energiámat a 

nagymihályi iskola létesitésének szenteltem, hogy tanári karának tagja le- 

hessek. 

Az 1939 augusztus 28-i választás napjáig rendelkezésünkre álló időben 

beszereztem minden egyes tanitó-jelöltről az összes inforntacidkat és jó- 

előre kiválasztottuk azt a tanitót, akit alkalmasnak találtunk az állások 

betöltésére. Mindez persze félhivatalosan történt. A választást a törvény 

értelmében a nagymihályi körzeti tanács nevelési főfelügyelője végezte. A 

főfelügyelő bizalma cly erős volt bennem, hogy a választás megnyitásakor 

követelte a bizottságban való részvételemet és kijelentette, hogy a jelöltek 

kiválasztasánál az én véleményem kell legyen a döntő. A másik bejelen- 

tése pedig az volt, hogy én leszek az első, akit tanitónak választ. Ez a be- 

jelentés váratlan csapásként érte a hitközségi bizottságban lévő ellenfelei- 

met és tehetetlennek érezték magukat ellene. 

A főfelügyelőnek ez a kijelentése, ha nem is volt teljesen törvényes, 

döntő és sorsdöntő volt. 

Mi, a nevelésügyi bizottságban lévő cionistak kihasználtuk az alkalmat 

és hét további előre kiszemelt tanitót jelöltünk. A választás gyorsitott 

ütemben folyt és a felügyelő minden általam javasolt jelöltet jóvá ha- 

gyott. A hitközségi bizottsag rövid szünetet kért a választásokban, hogy 

tárgyalásokba foghassanak velünk, amelyben azt kérték tőlünk, hogy leg- 

alább további két jelöltet vigyünk át az általuk javasoltak közül. Igy lett 

a tanitói karba választva feleségém, Mirjám is, aki a vallásosak képvise- 

lője volt, valamint még egy nagymihályi születésü tanitónő. Én voltam a 

legidősebb az összes tanitók között. 

A megválasztottak névsora: Bornstein Benjámin, Deutsch Laci, Braun 

Feri, Grünfeld V., Szamulovits. Tanitónők: Braunné Roth Gizi, Fischer Re- 

gina (Deutschné), Fonféder Eszter, Bornsteinné Friedmann Mirjam és 

Moskovits Mirjám. 

A tanitók megválasztása nagy izgalmak közt folyt le, amely akkor há- 

gott a tetőfokára, amikor a főfelügyelő követelte, hogy egyuttal válasszuk 

meg azonnal az iskola igazgatóját is. Részéről az én jelöltségem magától 

értetődő volt és azon nyomban javasolta is megválasztásomat. 

A vallásos réteg nem szegülhetett ellen, azonban kitért a végleges 

megválasztás elől. A kompromisszum az volt, hogy egy évre lettem igaz- 
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Még a hadsereg kötelékében elhatároztam, hogy minden erőmet az is- 

kola létesitésének szentelem. Gyakorlatom volt ezen a téren és a hitköz- 

ség vezetősége az emlitett három egyéniséggel az élükön rám bizta a szer- 

vezést. A hadseregben felmentést kaptam a katonai foglalkoztatásaim alól 

— igy haladéktalanul hozzákezdtem a munkához. 

Katonai pozicióm és a tisztekkel való kitünő összeköttetéseim révén 

megnyiltak előttem az állami hivatalok kapui. Bár nem töltöttem még be 

semmiféle tisztséget az épülőfélben lévő helyi iskolában, a nagymihályi 

községi tanács nevelési felügyelője hozzám fordult és követelte. tőlem, 

hogy vegyem a kezembe az iskola mgszervezését. 

7 Egyenruhában jártam végig az iskolákat és vizsgáltam ki a zsidó ta- 

nulók helyzetét, feljegyezve a rájuk vonatkozó adatokat. Osszpontositot- 
tam az igazolványokat és hozzáfogtam az adminisztrációs ugyek intézé- 

séhez. További sulyos problémát okozott az iskolának a törvény által elő- 
irt módon való felszerelése. A meglévő törvények értelmében a hitközségre 
hárult az iskola épitése, felszerelése és karbantartása, mig a nevelésügyi 
minisztérium hatáskörébe tartozott a tanitók fizetésének biztositása. 

Más választás hijján egy beszüntetett állami iskola régi  butorzatát 

vettük meg, majd kisebb-nagyobb javitások utan használható állapotba 

helyeztük őket. A Talmud-Tóra épületét is renováltuk és ugy-ahogy meg- 

felelt a törvényes követelésnek. Közben megérkezett az állami jóváhagyás 

az iskola felallitasahoz, tehát gondoskodnunk kellett 10 osztály számára 

a tanári karról. A törvény értelmében hivatalosan meg kellett hirdetnünk 

a tanitói állásokat a Nevelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában. Abban 

az évben már számos zsidó tanitó esett ki a szlovákiai állami iskolákból, 

valamint kenyérkereset nélkül maradtak azok a szlovák állampolgárságu 

zsidó tanitók is, akik az időközben meghozott bécsi döntés révén a Ma 

gyarországhoz csatolt területen lévő iskolákban tanitottak. A hirdetésre 100 

jelentkezés érkezett! A törvény értelmében a tanitók kiválasztásánál a 

gyakorlat és a rangidősség kellett legyen a döntő tényező. Mindazok, akik 

az iskola megteremtésén fáradoztak — velem együtt — világos céljuk volt; 

olyan tanári kar felálllítása, amelynek tagjait jól ismerik és cionista mult- 

juk tudott volt. 

A hitközség vezetőségének keretében meg lett választva egy nevelés- 

ügyi bizottság, amelynek az élén Singer Mátyás és dr. Goldstein Sándor 

álltak. A bizottság összetétele a hitközség vezetőségét tükrözte, amely nem 

volt kizárólagosan cionista irányzatu, igy érthető, hogy a vallásos képvise- 

lők minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy a tanitók kiválasztásánál a 
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segitségére volt munkájában megboldogult felesége, aki maga is ügyvéd 

volt. Dr. Goldstein háza mindig nyitva volt a nélkülözők előtt. 

Dr. Goldstein és köztem az idők folyamán igaz és őszinte barátság fej- 

lődött ki és együtt terveztük és hajtottuk végre az alantiakat. 

A harmadik személyiség, aki fontos szerepet töltött be a zsidó hitköz- 

ség életében Singer Mátyás — vagy ahogyan a nagymihályi zsidóság hivta 
-- , Singer bácsi" volt. Singer abban az időben már nyugalmazott tanitó 

volt és mint magasrangu könyvelő dolgozott nagyüzemeknek és földbirto- 

kosoknak. Európai kulturáju ember volt és nagy ismerője a zsidó tudo- 

mánynak. Mindig nagy tiszteletnek örvendett mindazok részéről, akikkel 

kapcsolatba került. Cionista vonalon nem volt aktiv. Mint népéhez hü 

zsidó és széles látókörü ember, látta a jövőt és ugy érezte, hogy köteles- 

sége részt vállalni a munkában. 

Ezzel a három személyiséggel karöltve kezdett a zsidó iskola felállitá- 

sát célzó tervünk testet ölteni. Mind a négyen megállapodtunk abban, hogy 

céltudatosan és gyorsan fogunk dolgozni. A zsidó iskola felállításának gon- 

dolata és fontossága utat talált a legszélesebb rétegek szivébe is és egyre 

több irányból hangzottak el a követelések az iskola mielőbbi felállitására. 

A feladat nehéz volt, miután egy 500 zsidó tanulót befogadó iskola épitése 

nemcsak formai, hanem főleg gyakorlati nehézségekbe ütközött. 

Maga a hitközség nem volt vagyonos és nem rendelkezett megfelelő 

épületekkel, amelyek helytálltak volna a nevelési törvény  követelményei- 

nek. A hitközség vezetőségén belül és azon kivül is megkezdődtek a viták 

akörül, hogy a hangsulyt a Tora-tanulasra helyezzék-e, amely már azelőtt 

is meg volt szervezve a Talmud-Tórák keretében, vagy a világi (profán) 

nevelésre, ahogy azt a törvény is előirta. 

Világos volt előttünk, akik ezzel a problémával foglalkoztunk, hogy a 

hitközségnek nincsenek meg a lehetőségei egy uj épület felállítására és a 

rendelkezésünkre álló idő sem volt sok. A viták élesek és [110710668 vol- 

tak. Megállapodásra jutottunk, hogy a meglévő Talmud-Tora épületekben 

helyet kell szoritsunk 10 zsufolt osztálynak, amelynek mindegyike 45—60 

gyereket fog szamlálni. A profán tananyagot tanitó zsidó iskola feldllitasa 

körüli vita pozitiv eredménnyel zárult. Uj harc kezdődött akörül, hogy 

melyik kapja az elsőbbséget, a Tóra vagy a világi tanulás? Ebben a küzde- 

lemben mellettünk állt a törvény, amely meghatározta, hogy az elsőbbség 

a vilagi nevelésnek jár. Meg voltam győződve, hogy az autonóm szlovák 

állam politikai fejleményei nyomán az iskolát már 1939 szeptember elsején 

meg kell nyissuk. | 
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zsidó családokat Szlovákiába. Életveszélyes munka volt ez, azonban nem 

rettentünk vissza semmiféle veszélytől annak tudatában, hogy zsidókat 

mentünk meg. Módom volt arra is, hogy meggyőzzek néhány cseh katonai 

parancsnokot, akik még ezeken a határokon müködtek ügyünk igazáról, 

akik aztan segitségünkre voltak a mentési munkálatokban. 

1938 decemberében egységemmel együtt vissza lettem vezényelve Nagy- 

mihályra. A katonai parancsnokság és azok különböző rangjaiban lényeges 

változások történtek. A soviniszta szlovák tisztek, akiknek javarésze fiatal 

volt, rangjuk emelését és a parancsnokságnak kezükbe való átadasát kö- 

vetelték. A cseh tisztek, akik azt hitték, hogy még számitanak valakinek, 

nem mondtak le jogaikról és a köztük való vetélkedés és viszálykodás nap- 

ról napra fokozódott és elmérgesedett. A katonák többsége szlovák szar- 

mazásu volt, még a nagymihályi környékbeliek is, igy az aknamunkanak 

nagy eredménye volt. A cseh tisztek helyzete nem volt kényelmes. Világos, 

hogy a zsidó katonák még rosszabbul érezték magukat. 

A fejem mar nem volt a katonai ügyeken. Elhatároztam, hogy feluji- 

tom és még szorosabbá füzöm kapcsolataimat a hitközségi élettel és a 

mozgalommal, mert féltem, hogy el fog jönni a napja annak, hogy a ta- 

nuló és dolgozó zsidó ifjuság nevelési keret nélkül fogja magát találni. Már 

az elmult év nyári hónapjaiban összebaratkoztam a zsidó hitközségi élet 

három fontos tagjával: Láng A. hitközségi elnökkel, aki bankigazgató, 

nagytudásu ember és aktiv volt a közéletben. Bár a szive mélyén szimpati- 

zált a cionista mozgalommal és nem zavarta a város ifjusági  szervezetei- 

nek fejlődését — állásánál fogva, a világ felé — vigyázott a hitközségi élet 

hagyományhü szinezetére. 

A második dr. Goldstein Sándor ügyvéd volt, aki prakszisán tul, mint 

izig-vérig cionista funkcionárus volt ismeretes a városban. Mint a , Poálé 

Cion" mozgalom tagja, amely nagy erőt képviselt Nagymihályon — a hit- 

község alelnökévé lett választva. Nagy szerepet játszott a hitközségi élet. 

ben, képviselte a cionista mozgalmak minden árnyalatát -és különösképpen 

azon fáradozott, hogy biztosítsa az ifjusági mozgalmak fennmaradását. 

Ezt a szerepkörét nagy tehetséggel töltötte be, kitudta használni az összes 

lehetőségeket arra, hogy fejlessze a cionista életet a hitközségben. Egyéni 

bájával a legádázabb ellenfeleivel szemben is megtalálta a közös nyelvet. 

Nagymihály zsidósága, amely főleg kereskedelemmel és különféle ipa- 

rokkal foglalkozott, nagy szolgálatokat kapott részéről a hatóságokkal való 

bonyodalmaikban és ezen a területen is kitünően végezte feladatát. Nagy 
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Kerestem az összeköttetést a hitközség vezetőivel, hogy kifejezésre juttas- 

sam mélységes aggodalmamat. 

A csehszlovák reguláris hadseregben a szlovák nemzeti érzelmü körök 

a katolikus Hlinka párt támogatói nyilt agitációt folytattak az autonóm 

szlovák állam érdekében. Elmérgesedtek a cseh és a szlovák tisztek közti 

nézeteltérések és csak az 1938. augusztus 12-én foganatosított csendes so- 

rozások teremtettek rövid szünetet a vitában. A szdécsatak idején a kato- 

nai egységek zömét a szudéta vidékre, a német és a magyar határra vezé- 

nyelték. Én az egységemmel Pilzen környékére lettem kivezényelve és ott 

ültünk szeptember 22-ig. Ez a dátum az egész világ előtt ismeretes. Ezen 

a napon határozták el Münchenben a szudéta vidéknek Németországhoz 

való csatolását. 

A katonai alakulatok puskalövés nélkül kényszerültek visszavonulni. A 

politikai fejlemények Csehszlovákiában szédületes gyorsasággal peregtek. 

Egységemniel a magyar hatarra lettem vezényelve a Nagymihály környékén 

lévő Trebisov (Terebes) városka mellé. 1938. október 6-án Szlovákia el- 

nyerte önállóságát. Történelmi eredménye volt ez a Hlinka pártnak, amely 

az első Csehszlovak Köztársaság husz évének minden napján arra töreke- 

dett, hogy Szlovákia elnyerje függetlenségét. Kelet-Szlovákia zsidósága elég 

hamar a saját bőrén kezdte érezni a változások sulyos következményeit. 

Azok a zsidók, akik nem tudták bebizonyitani 1871-ig visszamenőleg szlo- 
vak állampolgárságukat, minden előzetes értesités nélkül ki lettek lakol- 
tatva házaikból és a lengyel vagy a magyar határra lettek toloncolva. Vi- 

lagos, hogy sem a lengyelek, sem pedig a magyarok nem voltak hajlan- 

dóak befogadni a sokezer zsidó családot, akik végeredményben nem vol- 

tak ezen államok polgárai. Igy, néhány nap alatt a pusztulás szélén állt a 

kelet-szlovákiai zsidóság. A zsidók ezrei töltötték az esős októberi és no- 

vemberi napokat a határok menti senki-földjén a szabad ég alatt. A szlo- 

vákok nem akartak vissza fogadni őket, mig a lengyelek és a magyarok 

nem engedték át őket országuk határán. A zsidók békés és nyugodt élete 

megrendült és elkezdődött a szaladgálás és a megoldás keresése. A koro- 

nák milliói gyültek össze nagy gyorsasággal, hogy megvesztegessék a ható- 

ságokat és legelsősorban a csendőrséget, amely át és át volt itatva nem- 

zeti szellemmel. A határok menti hitkzségek meg lettek szervezve, hogy 

visszacsempésszék a kitoloncolt családokat. Amig a magyar határ melletti 

Trebisov (Terebes; városban állomásoztam, önálló akciót kezdeményez- 

tem. A különféle katonai alakulatok között kikutattam magamnak néhány 

zsidó segitőtarsat és heteken át — éjszakánként — visszacsempésztük a 
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A NAGYMIHÁLYI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE 

A MÁSODIK VILÁGHÁBORUBAN 

1938. május elsején érkeztem Nagymihályra, mint a csehszlovák had- 

sereg tiszti iskolájának végzettje. Ennekelőtte sohasem voltam Nagymihá- 

lyon és senkit sem ismertem lakói közül. 

A laktanya a városon kivül volt és szabad időmben, különösen szomba- 

tonként és vasarnaponként kerestem az utat a , Hásomér Hácáir"-hoz és 

azon keresztül a zsidó hitközösséghez. 

Az első zsidó család, amely társadalmilag befogadott a Gleich család 

volt, élükön , Anyu", ahogy őt az egész hitközség ismerte. Ebben a szerte- 

ágazó családban összpontosult már évek óta a hitközség kultur- és cio- 

nista élete. Gleich mama anyja volt a városban háchsárázó chalucoknak és 

egyben a gyámja a Somér Hácáir ifjusági mozgalomnak. A WIZO-ban is 

élénk tevékenységet fejtett ki és általában a kulisszak mögötti munkássága 

és poziciója nagy fontossággal birtak. Segitségére voltak ebben családos 

gyermekei, kik mindannyian mozgalmi nevelésben részesültek és az évek 

hosszu során aktivak voltak a cionista mozgalomban. Legtöbbjük itt él 

ma köztünk az országban. 

A Gleich—Hekszner családon keresztül ismertté lettem a zsidó hitköz- 

ség széles rétegeiben. Becslésem szerint abban az időben 4.500 zsidó élt 

Nagymihalyon és a környéken élő zsidókkal együtt kb. 6.000-en.  Nagy- 

mihály és kerülete Kelet-Szlovákia második legnagyobb zsidó centruma 

volt. Ebben a városkában lüktető zsidó életet találtam. A hitközség tul- 

nyomó része ortodox zsidókból állt, azonban ugy az ifjusagi egyesületek, 

mint a cionista mozgalmak az összes áramlatokból nagyon erősek voltak. 

Megmondhatjuk, hogy cionista vonatkozásban ez a hitközség nagyon sokat 

produkált. 

Magánéletemben — katonai szolgálatom előtt — tanitó, valamint zsidó 

iskolák igazgatója voltam különböző szlovakiai kisvárosokban. Ezek az 

iskolák még az Osztrák-Magyar Monarchia idejéből álltak fenn. És ime 

Nagymihályon nyoma sen! volt ilyen iskolának. Egy másik jellegzetessége 

a varosnak, hogy dacára a Németországban és Ausztriában, sőt magában 

Csehszlovákiában is végbemenő politikai eseményeknek — a német Henlein 

mozgalom aktivitásának — Nagymihályon az élet zavartalanul folyt tovább 

medrében. Még a zsidó menekültek érkezése Németországból és Ausztria- 

ból sem képezett figyelmeztetést számukra. Ez a határtalan közömbösség 

a zsidó világban végbemenő események iránt nem hagyott nyugton engem. 
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FIUK ÉS LÁNYOK ÁTKÉPZÉSE A SZLOVÁK ALLAM ALATT 

Azzal egyidejüleg, hogy a szlovák fasiszta kormány kidobta az állami 

iskolákból a gyerekeket, a 15 tanerőből álló zsidó iskola felállítása a tehet- 

séges, jó szervező és öntudatos cionista Bornstein Benjámin vezetése alatt 

nem oldotta meg az utcára került középiszolások problémáját is. 

A tétlenség a fiatalság demoralizálását jelentette volna. Ezért Micha- 

lovce cionista vezetősége elhatározta, hogy gyorsan tető alá hoz egy-egy 

ipariskolát ugy a fiuk, mint a leányok részére. 

A fiu ipariskolába mintegy 40 növendék jelenkezett Michalovcéről, -8ץ 

lamint a szomszédos Humenne, Homonna, Secovie és Vranov városkákból. 

Az iskola vezetője Ing. Buxbaum volt — ki a partizán harcokban esett el — 

technológiát adott elő, munkatársai pedig Fürst technikai rajzot, mig 

Friedmann Lajos instállációt. | 

A növendékek részben épület lakatos munkát és forrasztást tanultak a 

tapasztalt néhai Lefkovits vezetése alatt, majd épület asztalosságot a Reis- 

mann miuhelyben. 

A szükséges nyersanyagot a helybeli Goldstein, Weiszberger és Klein 

vaskereskedések bocsátották az iskola rendelkezésére gyiijtés utján. 

Természetesen az iskola csak azért volt megvalósítható, mivel az elő- 

adók fiatalos lelkesedéssel és idealizmusból vállalkoztak a jó cél érdekében 

ezen, a fiatalságot mentő szolgálatra. 

Rövid időn belül mar gyaxorlati jelentőséget nyert az iskola, mert már 

rendelésre dolgoztak a növendékek, igy többek között angora ketreceket, 

lábtörlőket, stb. állítottak elő. 

Egyidejüleg a leányok részére egy varroda létesült Edelstein Teréz ve- 

zetése alatt. Az ugyancsak 40 főnyi növendék szabni és varrni tanult. — 

A vezető szaktudásának és odaadásának tudható be, hogy a tanitványok 

nemcsak maguxnak, hanem már megrendelésre is varrtak női ruhákat 

és férfi ingeket. | 

Az iskolák fenntartásához szükséges anyagiakat közadakozásból gyiij- 

tötték össze. Ugyanis a hagyományos áldozatkész zsidó sziv megértette még 

e nehéz körülmények közepette is az iskolák jelentőségét. 

Sajnos mindkét iskola növendékei közül csak kevesen élték tul a há- 

borut, de mindegyik hálásan gondol vissza tanitóira és mestereire, mert 

mindegyik a felszabadulás után gyakorlati hasznát vette az ott szerzett 

tudásának. | 

Ezen iskolák felállítása a zsidó önvédelem egyik legszebb példája volt 

a fasiszta népirtó politika ellen. 

Dr. A. Goldstein 
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Kevesen maradtunk meg, azok!" akik el voltak bujva, vagy az olyanok, 
akik keresztény papírokkal voltak felszerelve. 

Télen megint feléledt a cionista élet Nagymihalyon. Megragadtunk min- 
den alkalmat és lehetőséget a zsidó kultura ápolására. A magas nivoju 
zsidó 184018 is müködött még. Vasárnap délutánonként nivós előadások 
hangzottak el. 

1943-ban nem voltak transzportok Lengyelországba, viszont jöttek az 

első behivók Nováky, Szered, stb. munkatáborokba. Ezek a behivók olyan 

hirtelen j6ttek, hogy a mentési lehetőség a nullával volt egyenlő. A megma- 

radt maroknyi zsidóság igyekezett magát élelemmel és különböző közhasz- 

nálati cikkekkel ellátni. Ezen kivül minden héten küldtek néhány láda 
élemiszert Vrutkyba az ott lévő nagymihályi családoknak. 

Ebben a szontoru időszakban a mozgalom központja Pozsonyban volt. 

Rendkivüli erőfeszitéseket tettek abban az irányban" hogy legalább a moz- 

galom embereit kimentsék a transzportból. Egon Roth majdnem minden 

nap felhívott telefonon és informált az eseményekről. Dacára annak, hogy 

Egon beteges volt, nem kimélt fáradságot és személyesen jött le Nagymi- 

hályra, hogy a mentési munkálatokat irányitsa városunxon keresztül Ma- 

gyarországra. Sajnos nem lehetett mindenkit menteni és nagyon sok érté- 

kes és hü chávér lett deportálva. 1944-ben pedig, amikor a németek bevo- 

nultak Magyarországra, megint csak vissza kellett hozni az embereket... 

1944 május 15-én kapta a maroknyi zsidóság a parancsot" hogy három 

napon belül el kell hagynia a várost. Ekkor már nem használt semmi, sem 

a keresztlevél, sem az amerikai utlevél. Mindenxinek menni kellett. Az oro- 

szok már Szlovenszkóban voltak, de a németek szorgalmasan folytatták a 

zsidóellenes akciójukat, ani2lynek nagyon sok testvérünk lett az áldozata. 

Hosszu volna a névsort felsorolni. 

Nagyon kevesen voltak, akik megtörve, betegen écs csontig fogyva vissza 

jöttek, hogy drága hozzátartozóikat megtaláljáx. Nagy volt a csalódás. Na- 

gyon kevés család maradt áldozatok nélkül, mig sok családnak egyetlen 

tagja sem jött vissza. 

A megmaradt zsidóság csak átmeneti állomásnak tekintette Nagymi- 

hályt. Minden erőfeszítést megtettek, hogy Izráelbe jussanak, amelynek 

kapui akkor még zárva voltak. De megjött az örömnap! Kitárultak az or- 

szág kapuai és özönlött az alijja. A nagymihályi töredék zsidóság 80 szá- 

zaléka alijjázott, hogy itt mint hasznos polgárai a megujhódott zsidó ál- 

 . folytassák azt a munkát, amit az első chalucaink elkezdtekגמא

Givát Nesher. Dov Gregor 
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is abban reménykedtek, hogy pénzzel el lehet majd kerülni az átkot. Igy 

tehát már akkor megkezdték a mentési munkálatoxat és a mozgalom ezen 

a téren emberfelettit végzett. Akiket csak lehetett, Magyarországra csem- 

pésztek, ahol a szlovenszkói mozgalom emberei vezették a mentési munká- 

latokat, És jött a szerencsétlen 1942. év. Márciusban kezdődtek a fiu és lány 

transzportok. Eleinte az a hír járta, hogy a Schicht-gyarba viszik az ifju- 

ságot munkára. Sok transzport annyira meg volt győződve róla, hogy mun- 

kára viszik őket, hogy énekszóval hagytáx el a szülővárosukat. Ezzel egy- 

idejüleg megszigoritottak a zsidó-törvényeket is. Ugyancsak ebben az évben 

egy csendőr meggyilkolása után, egy éjszaka hetven zsidó férfit hurcoltak 

el a postaépület pincéjébe, ahol tiz napig tartották fogva őket. Nap mint 

nap meg lettek fenyitve a zsidók azzal, hogy ha nem jelentkeznek a csendőr 

gyilkosai, akxor tizedelést hajtanak végre. Fuchs Sanyinak sikerült Pragert 

és Lipkovicsot a magyar határról visszahoznia és igy lettek a letartózta- 

. tott férfiak kiszabadítva. 

De nem sokáig tartott a szabadságuk. Május 4, 5 és 6-án indultak a 

transzportok Nagymihályról és környékéről háromezer deportálttal. Csalá- 

dok egyesítését prédikálták. Ekkor már nem használt a betegség, se rok- 

xantság, mindenkit elvittek, még hordágyon is. Akkor kezdtek csak észbe 

kapni a zsidók, hogy nem munkára viszik őket. A hírek lassan kezdtek csak 

szállingózni. Kezdetben csak Waldseeből jöttek a levelezőlapok, aztán Ju- 

denrat, Lublin, stb. 

Azon a nyáron több család és fiatal indult el Magyarország felé az éj 

beállta után. Gyermekeiket luminalett tablettákkal altatták el, nehogy fel- 

sirjanak az uton. A Drucker család lepecsételt lakásában tartózkodtak és 

ott várták be az éjszakát amig szekéren vagy gyalog utnak lettek inditva. 

Szegény anyu Halásznéval együtt kelt utra és 25 km.-t gyalogoltak három 

napon keresztül. Ekkor az őket kisérő paraszt a nyitott mezőn, a buza- 

kalászok közt, elszedte tőlük minden értéktárgyuxat és otthagyta őket 

magukra . . . 

1942 őszén Lichtenstein Ignácznak, aki ma az USA-ban él, sikerült Len- 

gyelországból megszöknie és egy vasárnap reggel megjelent nálunk. Ő volt 

az első, aki hozta a borzalmas hírt, hogy nem munkára vitték drágáinkat, 

hanem szisztematikusan ölik és gyilkolják őket. Egyrészüket az ukran—len- 

gyel hordák gyilkolták meg, mig a mieinket Treblinkába, az ugynevezett 

Badeanstalba vittéx, ahonnan nincs vissza-ut. Lichtenstein 2—3 nap mulva 

Pestre került. A transzportok 1942 őszig tartottak. 
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Nátán nagy eréllyel és lendülettel fogott hozzá a szervezési munkához. 

A meglévő xorosztály mellett lassan-lassan minden koru és rétegzésü ta- 

gokkal szaporodott a mozgalom. Ekkor kezdtek a lányok is szállingózni a 

Kénbe. Képviselve voltak már a ‘,Bnei Midbár"-tól kezdve egészen a ,,Bog- 

rim"-okig. Az első tagok a dolgozó ifjuság köreiből kerültek ki; tanoncok, 

segédek, iparosok. Az intellextueleknek akkor még nem , passzolt" a moz- 

galom. Nátán erőszakos volt és kényszeritette az olvasást a chávérokra — 

olyanokra is, akik azelőtt sohasem vettek könyvet a kezükbe. Nivót hozott 

be a Kénbe és minden téren való fejlődést. Nyugodt lélekkel állíthatom" 

hogy a nagymihályi Kénnek híre volt egész Szlovenszkón. 

Nátánnak a tevékenysége azonban nem tartott soxáig. Nem volt biztos 

a talaj a lába alatt. A szélsőséges vallásos réteg rossz szemmel nézte és 

ellenezte a cionista munkát, főleg pedig Nátánt. Nátán, mint idegen állam- 

polgár ki lett utasítva, de utána jöttek mások, akik kezükbe vették a ve- 

zetést és naggyá fejlesztették a mozgalmat. 

Az első chalucok cháhsárára mentek. Ki Varinba, ki Pozsonyba. Sike- 

rült Megyón is egy háchsára helyet létesiteni, amely a nagymihályi Kén és 

a cionista mozgalom támogatásával tartotta fenn magát. 

1932-ben indultak az első chalucaink Erecbe. Nem volt olyan ‘k6nnyii 

akkor alijjázni. Először volt a ,,Freisprechung”, utána meg kellett szerezni 

50 L. csekket, amit mint turistának fel kellett mutatni itt Erecben. Certifi- 

kátok nem voltak, azonban dacára annak a nagymihályi Kén sok tagjának 

sikerült kijutni" akix ma hasznos polgárai az országnak, részben Kfar 

Masaryk, részben más kibucokban, de megtalálhatjuk őket az ország 

minden más pontján is. 

Igy folyt az alijja egészen 1938-ig. 

És ekkor kezdődött a fergeteg, nem pedig 1939-ben, mint ahogyan azt 

sokan gondolják. Már 1938 őszén a mozgalom tagjainak java részét mozgó- 

sitották, ami által meglazult a kapocs. Akkor vitték az u. n. lengyel állam- 

poigarsagu zsidókat a határra! söt még a helybeli zsidók, akiknek az okmá- 

nyaik rendben voitak ugyan — sem lettek kimélve. Hutyka ur megkezdte 

a müködését. A szlovák állam ‘xikialtasa után meg lett tiltva minden cio- 

nista tevékenység. De a chávérok nem rettentek vissza és folytatták a mun- 

kát. Ebben a zavaros időben is sikerült néhány chávérunknak alijjázni. 

Minden fontos zsidó központban ott voltak a mozgalmunk tagjai. 

1941-ig veszélytelenül lehetett járni-kelni, azonban az év őszén már ke- 

ringtek a hírek arról, hogy az összzsidóságot Ukrajnába axarjak telepiteni. 

Minden nap más-más hírek keltek szárnyra és a zsidó vezetők még akkor 
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Nem tudok visszaemlékezni arra, hogy kik vettek részt azcn az elő- 

adáson, de arra határozottan emléxszem, hogy akkor azon az estén elhatá- 

roztuk’ hogy megalapítjuk a Hásomér Hácáir nagymihályi Kénjét. Az első 

Kén 18 éven felüli fiatalokból állt. Alig néhányan voltunk még, amikor a 

kassai központból egy körlevelet kaptunk, amelyben értesitettek benniin- 

ket, hogy Krompachyn körzeti találkozót (, Keneszt") tart a mozgalom. En- 

gem biztak meg azzal hogy ezen a Keneszen résztvegyek. 

A fekete ünnepi ruhámat vettem. fel erre az alxalomra, fehér ingemre 

csokornyakkendőt kötöttem, hogy méltó módon  reprezentáljam a nagymi- 

hályi Ként. Már a kassai vasutállomáson feltünt nekem néhány nyitott 

inggalléros fiatalember, akikkel nem azonosítottam magamat és csak ké- 

sőbb a krompachyi állomáson vettem észre, hogy egy irányba tartunk és 

hogy egyazon mozgalomhoz tartozunk. 

A kinuszon minden delegátusnak be ‘xellett számolni városa Kénjének 

munkájáról. A nagymihályi Kén tevékenységét kb. igy vázoltam: , Intenziv 

cionista munkát fejtünk ki. Például a jó multban a Betárral közösen tábo- 

roztunk a szobránci fürdő közelében. Egy másik alkalommal gyönyörű 

zászlót csináltunk a Kénnek, amit egy szép est keretében szenteltünk fel. 

Ennek az estnex az ünnepi szónoka Ávigdor Háméiri volt. Utána nesefet 

rendeztünk az , Arany Bika" összes termeiben, hogy méltó módon zárjuk le 

a felejthetetlen estet." 

Ez volt a kezdet. A krompachi találkozónak nagy hatása volt ránk. Mi 

a kiszolgált katonák kezdtünk ,Jugend-beregt” lenni, nyitott  inggallérral 

jártunk ezentul, valamint lemondtunk a dohányzásról is. Abban az időben 

támadt az a gondolatunk is, hogy a nagymihályi Kénnek egyenruhát ‘xellene 

csináltatni. Bizonyára akad közülünk néhány chávér, akiemlékszik arra a 

történelmi képre, amikor ugy husz-huszonöten a tengerszemre  kirándul- 

tunk, majd a Bika szálloda előtt lefényképeztettük magunkat. Az egyenruha 

fantasztikus volt. A cserkész-xalap helyett, amelyet tul ,gojisnak"  talál- 

tunk, világoskék tányérsapkákat kaptunk ,amely kék-fehér szalaggal volt 

szegélyezve. A zöld inghez kék szegélyü fehér nyakkendő volt a kötelező vi- 

selet. Ebben az egyenruhában akartunk — és tettünx is — nagy hatást a 

környező zsidóságra. Gyakran látogattuk a szomszédos városkákat, ahol 

Jicchák chávérunk tartott ideológiai előadásokat. A kassai hánhágá elha- 

tározta, hogy mádrich sáliáchot küld hozzánk, aki át fogja venni a Kén ve- 

zetését. Egy szép napon meg is jelent a ,csoda madár" Nátán Rubinger 

személyében. Ekkor kezdődött az igazi Hás.-Hác. mozgalmi és cionista 

élet Nagymihályon. 
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Az asszimilánsok is feladták ellenállásukat és az 1924. évi nőegyleti bá- 

lon a rendezőség kék-fehér kokárdákkal volt megjelölve. A ruhatár keze- 

lését a Kadima kapta és a bevételt a Keren Kájjemet alaphoz csatoltuk. 

Ugyanabban az évben lecsatlakoztunk a csehszlovák cserkész központ- 

hoz, midőn is minden kadimista hivatalos igazolványt ‘xapott, mellyel cso- 

portos utazásnál 3399 vasuti kedvezményre volt jogosult. 

Kirándulásokat és szinelőadásokat rendeztünk Vranov, Secovce és Hu- 

menné városokban, ahol azonnal megalakítottuk a Kadimát és a város az 

nap , sálom" köszönéstől volt hangos. 

Megszerveztük a leány csapatot, amelynek vezetését Keletiné vette át 

és örömmel láttuk, hogy vonul fel a több tucat leány héber dalok éneklése 

mellett Michalovce főutcáján. 

Továbbá megalakítottuk a Kadima futball csapatot, amely szép ered- 

ménnyel szerepelt a környék mérxzőzésein. 

Könyvtárunk az Ickovits udvarban volt, ahol több száz könyv állt az 

ifjuság rendelkezésére, közöttük számos zsidó tárgyu. 

Az ,Arany Bika” nagytermében rendezett színielőadások zsufoltsagig 

megtelt közönség előtt folytak. Ugyanugy a majálisok is nagy hasznot 

hoztak, ugy hogy módunkban volt több 10.000 koronát a Keren Kájje- 

metnek juttatni. 

Tagjaink közül sokan alijjaztak és még ma is fontos épitői Izráelnek. 

Cvi Sapira 

EGY MOZGALMI EMBER VISSZAEMLEKEZESEI 

1930-ban szereltem le a katonaságtól és mint régi tagja a Hásomér- 

Kádimának összeköttetést kerestem a cionista mozgalommal. Az ut Jicchák 

Friedhez vezetett, aki abban az időben a cionista ifjusági mozgalom feje 

volt. Mi cionistáknak vallottuk magunkat, de fogalmunk sem volt arról, 

hogy mi is egy cionista mozgalom. Egy alkalommal megszólított az utcán 

Jicchák chávérom és elmondotta, hogy levelet kapott 2888564161, amelyen 

feladóként a kassai Hásomér Hácáir xözpont volt megjelölve. Ebben a le- 

vélben arról értesitették’ hogy egy Hillél Grünberg nevezetü chávért készül- 

nek Nagymihályra küldeni, hogy előadásokat tartson nekünk a Hásomér 

Hácáir mozgalomról. Jicchák és én abban maradtunk, hogy mint jó 610- 

nisták meghallgatjuk Hillélt is. 
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mester számára, még sem fogják a zsidó tanácstagok támogatni megvá- 

lasztását mindaddig mig a Hlinka párt hivatalos napilapja, a Szlovák, ál- 

landóan mérgezett cikkexkel szitja az antiszemitizmust, sőt koaliciós meg- 

állapodással megakadályozzák megválasztását. 

Mivel Hassik informativ tapogatódzása negativ eredménnyel végződött, 

a Hlinka párt visszavonta jelölését a polgármesteri székre. 

Dr. A. Goldstein 

A KADIMAH HISZTADRUT HASOMER MEGALAKULÁSA 

| MICHALOVCÉN 

Egy Uzhorcdon 1922 juniusában megtartott cionista összejövetelen Scha- 

pira Hermann felvetette azt a tervet Szerény Béla kárpátaljai Kadima ve- 

zető előtt, hogy ugy mint Kárpátalján, Kelet-Szlovenszkón is meg kellene 

szervezni a Kadima Hisztadrut Hásomér cserkész egyesületet. Ehhez Szerény 

Bélától kért segitséget. Nyomban megkapta az ivrit vezény szavakat és 

ivrit dalokat. | 

Hazatérve azonnal összeköttetésbe lépett Sebestyén Hermannal, aki 

késznek mutatkozott minden tekintetben a mozgalomhoz való csatlakozás- 

hoz. Igy indultak meg a szervezési munxák Weinberger Ede segiítségé- 

vel. Rövid időn belül a Kadimának 16 tagja volt, akikkel a Hrádek hegyre 

rándultunk ki ivrit dalok éneklése és héber vezény szó mellett. Ez volt az 

első eset Michalovcén, hogy a nyilvánosság előtt cionista mozgalommal 

mertek fellépni. | 

A Kadima első szárnybontakozása. után sikerült moadont bérelni Was- 

serstrom cipész lakásában, aki örömmel hallgatta az ivrit dalokat és bol- 

dog volt, hogy megélhette a zsidó renaissance kezdetét. Sajnos a szervezés- 

ben nagy ellenállásra találtunk az ortodoxia egyes rétegében, valamint az 

asszimiláns :örökben. A vallásos réteget azzal szereltük le, hogy parancsot 

adtunk arra, hogy egy kadimista nem szegheti meg a szombatot. Szombat 

délutánonként a zsidó történelemből tartandó előadásokra komoly talmud 

tudósokat hivtunk meg (Sommert és másokat). Ennek következtében sike- 

rült a Kadima létszámát több százra szaporitani és igy komoly faktor let- 

tünk a michalovcei zsidó életben, olyannyira, hogy Ráv Ehrenfeld magá- 

hoz hivatta Sebestyént és Schapirát, gratulált nekik és kérte, hogy az ifju- 

ságot továbbra is ebben a szellemben vezessék. 
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zsába, aki fekete pelerines kabátjában valóban fejedelmi benyomást keltett. 

Az egykori lányegyletből csak az emlékek maradtak és egy sárguló 

papírlap, elismerő okmány a mükedvelő előadás főszereplőjénex, — a dá- 

tum 1926" rajzolta Rózsa Peti . . . 

MIÉRT NEM LETT A HLINKA PÁRT TITKÁRA POLGÁRMESTER 

MICHALOVCÉN? 

Michalovce 15.000 főnyi lakosságának harmadrésze zsidó volt. Ennek 

megfelelően a zsidóság képviselői tevéxeny részt vettek a városi tanács 

és a képviselőtestület életében. 

A városi tanács 8 tagból állott, ebből 2 zsidó, mig a képviselőtestület 

36 tagjából 16 volt zsidó. 

Nem csoda tehát, hogy midőn polgármester választásra került sor, 828- 
molni kellett a zsidó tagok szavazataival. 

Michalovce tulnyomóan mezőgazda város volt, azért az agrár párt volt 
a legerősebb a városban, mig a Hlinka párt az évek hosszu során át töre- 
kedett pozicióját a városi közéletben is megerősiteni és ezzel döntő befo- 
lyást szerezni a városi politikában. 

Az agrárpárti Alexa Nándor mandátuma lejárta előtt megkisérelte a 
Hlinka párt agilis titkára, ki később a szlovák állam hadügyminisztere 
volt — a maga számára biztositani a szavazatok többségét a polgármester 
választása alkalmából. Miután a zsidó szavazatok kulcspoziciót jelentettek 

a polgári és baloldali szavazatok között, Hassik érintkezésbe lépett a meg 

nem alkuvásról ismert és ezért befolyásos cionista tanácstaggal és kérte 

a zsidók támogatását megválasztásához. Miután a városi koalició addig is 

kölcsönös gazdasági engedmények alapján vezette a várost, a tárgyalás so- 

rán igérte, hogy hajlandó irásban biztositani a zsidók számára a koalició- 

ból foly összes jogokat, annax dacára, hogy ez merőben ellenkezik a Hlinka 

párt programjával. 

Ebben az időben a városi képviselőtestület önérzetes zsidó tagjai vol- 

tak többek között néhai dr. Brügler Miksa, dr. Goldstein Alexander, néhai 

Sommer Mihály, Goldschmied Simon, néhai Singer Mátyás, néhai Gold- 

stein Gyula, néhai Feldman Dávid. 

A meginterjuvolt tanácstag minden kertelés nélkül megmondotta, hogy 

bár Hassik személyében adva a szükséges kvalitás egy leendő jó polgár- 
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gélyre, részben pedig gyors segélyre lett felhasználva. Visszaemlékszem a 

fényes élőképekre, szinielőadásokra, tombolára, ez az este mindig a fény- 

pontja volt a báli szezonnak. Szép volt, nagyon szép volt — és igaz volt. 

Schönbergerné, Kösetenbaum Lili 

A ZSIDÓ LÁNYEGYLET FÉRFI ELNÖKE 

A tel-avivi Bét-Chalucot nagytermében Mirjám Sevo megkapó szavala- 

tát hallgatva" feltünt lelki szemeim előtt a Mirjámmá változott Rózsa Ma- 

rixa, a nagyszemü kislányka, aki időnként eljött városkánkba, hogy — édes- 

anyjával együtt — meglátogassa az ott számüzetésben élő édesapját dr. 

Rózsa Ignácot, akit Michalovce zsidó lakossága szeretettel fogadott be kö- 

rébe. Kisfiával, Petivel együtt beleilleszkedett a városka élénk zsidó köz- 

életébe is. 

Amikor a Zsidó Nőegylet és a WIZO mellett, a Joint égisze alatt meg- 

alakult a michalovcei Zsidó Leányegylet is, annak diszelnökévé és egyetlen 

tiszteletbeli férfitagjává a köztiszteletben 8116 , Rózsa doktor-t” választot- 

tak meg. Az egyesület, amelynek tevékenységét Leuchtmanné irányitotta 

nagy sikerrel, szegénysorsu lányok kihazasitasat tüzte ki céljául és az eh- 

hez szükséges eszközöket a tagsági díjakon kivül miisoros teák, purimi 

jelmezbálok és más rendezvények segítségével hozta fel. Később jól jöve- 

delmező kölcsönkönyvtárt is létesitett a lányegylet. 

Egy purimi jelmezbál teljesen fedezte egy lány hozományát, amely el- 

érte a 10.000 koronát. Ha a lányegylet olyan tagja ment férjhez, aki nem 

volt ráutalva az anyagi segitségre" ugy vőlegénye , váltságdíjat" fizetett az 

egyesületnek és becsület dolga volt a megszabott minimális dij tulfizetése. 

Sokat tréfáltak arról, hogy egy-egy vőlegény, mennyivel fizette tul meny- 

asszonyának értéxét... .% 

Nagy esemény volt mindig a kelengyék bevásárlása és a zsidó kereske- 

dők nemcsak engedményekkel járultak hozzá a sikerhez, hanem még aján- 

‘dékkal toldották meg a kelengyét. 

A lányegylet kulturbizottsága számos szinielőadást rendezett, ame- 

lyekben magam is szerepeltem. Rózsa dr. fáradhatatlanul irányitotta a 

próbákat, csiszolta a müxedvelő gárda teljesítményeit a kis Peti 8 

díszes elismerő okmányokat rajzolt a résztvevők számára. Ma már be 

szabad vallani, hogy a lányok mind szerelmesek voltak a délceg dr. Ró- 
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VISSZAEMLÉKEZÉSEM A NŐEGYLETRE 

Nekrológot írni nagyon szomoru dolog. Különösen nehéz egy olyan kö- 

zösségről, amely tiszta, odaadó szeretettel segiteni igyekezett minden rá- 

szorulón minden ellenszolgáltatás nélkül. Nagyasszonyi és csupa szív el- 

nöknő, a mindenki , doktor nénije” sok fájdalmat, könnyet törülő kezeiről 

mintát vehetett volna Michel Angelo is. 

Mint egy kis hadsereget kormányozta a városka asszonyait, az állo- 

mástól Strajnyanig, minden rétegét a zsidó asszonyoknak. Felkarolta, egye- 

sitette és munkára serkentette a közjó érdekében, mint egy méhkasban a 

királynő. Dolgozóit kiküldte, organizálta sok megértéssel, okost-jóval páro- 

sitott, ilyen asszony volt a doktor néni. Helénke — ahogy a titkárnőjét 

hivta — minden csak önkéntesi alapon volt megszervezve — mindent elsa- 

játitott a mesterétől és midőn a kor és a kór jelentkezett a több évtizedes 

munka után az örök elnöknőnél, tovább vitte a fáklyát a kitaposott uton 

szeretettel. Mindenütt voltak osztályvezetői, mindenki buzgón volt hajlandó 

az épitők közé tartozni. Strajnyánban a férfiházat igazgató, jóságos Mos- 

kovits néni vállalta természetesen sok munkájához még a nőegyleti mun- 

kát is. 

Aki nem tehette, hogy pénzzel járuljon a mestermühöz, ugy inkasz- 

szált tagdijakat, hogy csak jusson a rászorulóknak minél több. Ilyen mo- 

2814 munka folyt nálunk otthon, ami megmaradt lelkünk oltárán, mig élünk. 

Emlékszem, csitri kcromban küldték utanam a szobalányt azzal, hogy 

várnak rám a hölgyek. Nem is tudtam elképzelni, mire használhatnak en- 

gem az okosak. Drága Anyám ünneplőbe öltöztetett, drótkefével igazitotta 

meg rakoncátlan hajamat, majd rámnézett okos-jóságos szemével ,,rende- 

sen viselkedj kislányom"-mal kisért a rácsos kapuig, Anyám a mindenttudó, 

ugy látszik — be volt avatva, de nem szólt semmit. 

Nagyon magabiztosan nyitottam be a zöld bársony függönyös szalonba, 

egy ‘xicsit megszeppenve vártam a fejleményeket. Ott voltak Leuchtmann 

néni, Ehrenfeld néni, Izsó néni, Gleicn mama és Helénke, Glück Lajosné. 

Doktor néni magázott és kioktatott: , gyermekem, amit itt látni és hallani 

fog, az maradjon csak közöttünk." Az iskolában tanulási nyelvem szlovák 

volt, ezért engem szemeltek ki a jegyzőkönyv vezetésére államnyelven, mi- 

után ők nem tudtak szlovákul. 

Később mint asszony én is együtt sütöttem a többi asszonyokkal együtt 

a nőegyleti bál büféjébe a legjobbakat, vizsgáztunk, remekeltünk, csakhogy 

emeljük a nőegyleti bál fényességét és főleg anyagi sikerét. A bál évről-évre 

Szilveszter este lett megtartva. A tiszta haszon részben  kiházasítási se- 
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Nem volt az a temetés varosunkban, melyen ne vett volna részt, hogy 

megadja a halottnak az utolsó végtisztességét. 

S midőn éljöttek az őszi nagyünnepek, a Félelmetes Napok, majd az 

Itélet Napja, ugy felkeresett, hogy vegyem ki a fogházból a zsidó foglyo- 

kat, hogy ők is ünnepelhessenek és Istennek tegyenek számot együtt a 

város közösségével tetteikről, büneikről. Ilyenkor nem ismert ellenvetést, 

törvényes akadályokat és az egyébként bárany türelmü ember szinte 

zsarnokian követelte a foglyok kiszabaditását, ha mindjárt pénzaldoza- 

tok árán is. : 

Mindezt önzetlenül tette, nem várt sem elismerést, sem fizetséget, 

nem törekedett ' betölteni közfunkciókat. Annak dacára ott volt a hitk6z- 

ség valasztmanyaban, a városi képviselőtestületben, ahova polgártársai 

elismerése, megbecsülése és bizalma állitotta. 

Nem, volt cionista, de türelmes volt velünk szemben. Talán tudat 

alatt érezte — amint azt prof. Weizmann" Izráel első elnöke 1947-ben a 

bázeli cionista világkonferencián mondotta: a cionisták segiteni akarnak 

Istennek, hogy már ma, az adott körülmények között és annak megfele- 

lően épitsék fel és ujitsák meg az ősi zsidó otthont, még mielőtt Isten 

beválthatja igéretét és visszavezeti népét a régi törtnelmi határok közé. 

Bizonyára ez a kép nem teljes és még sok más jó tulajdonsággal 

birt. Azonban mar ez a felületes jellemrajz is igazolja, hogy ez az emberi 

élet az Igaz Ember eszményképe. 

És ez az ember nem érhette meg, hogy példás életét az emberi kor 

végleges határáig élhesse szeretett. családja, városi közösségünk javára 

hogy gyermekei és mindannyian városunk polgárai megadhassuk neki a 

végtisztességet, hogy teteme fölött megköszönhessük a sok névtelen, ál- 

tala pártfogolt és még több általa utolsó utjára  elkészitett nevében 

önzetlenségét, jóságát, készségét, önfelaldozását. Ő is áldozata lett a 

fasizmus néven hirhedt fenevadnak. 

Sem élete’ sem vértanu halála nem volt hiábavaló. Gyermekei el- 

jutottak az ősi hazába, amiért ő nap-nap mellett hően imádkozott, élete 

például szolgál "mindnyájunknak, a megmaradottaknak és életét tovább 

adjuk gyerekeinknek, . mint az önzetlenség és emberiesség mintaképét. 

Jidl Goldstein mi büszkék vagyunk Rád és megtartunk örök emléke- 

zetünkben. 

Dr. A. Goldstein 
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ben; mennyi rentek portré, szellemformálta homlok, mennyi szépség, meny- 

nyi öntudat, hány nagyratörő lélek, mennyi álom, kincs garmadával. 8 ki- 

nyujtott tenyeremen a sok kincs mégis átesik és menthetetlenül belehull 

a megsemmisülésbe. 

ÉLT-E MICHALOVCÉN A 36 IGAZ EMBEREK EGYIKE? 

Immár 25 év telt el a háboru befejezése óta és azóta felnőtt egy uj 

generáció, ismét és ismét  összegyülünk, hogy emlékezzünk varoskank 

szent mártirjairól. Ismételten elvonulnak lelki szemeink előtt a civilizá- 

ció szégyenére a gázhalálban elpusztult varoskank ezrei. 

Ki nem ismeri a 36 Igaz Ember legendáját" melyet oly szépen dolgo- 

zott fel Schwarz Bart Franciaország-beli zsidó iró, aki ezen munkájáért 

ki lett tüntetve a Jeruzsálem dijjal. Önkénytelenül felvetődött bennem 8 

gondolat, vajon nem-e élt soraink között eme Igaz Emberek egyike? 

Mi a jellemző tulajdonsága egy Igaz Embernek? A tudós, avagy a 

tudatlan? Szegény, avagy gazdag? Vallásos, avagy vallástalan? Közéleti, 

avagy hétköznapi ember? Az önző avagy az önzetlen? Nincs egy általa- 

nos meghatározás, csupán tettei után találhatjuk meg az Igaz Embert! 

Mindyájan ismertük városkánk szerény polgárát, aki napról-napra 

tálesz-bájtlival már kora reggel ment a templomba és ezzel kezdte min- 

dennapi önzetlen életét embertársai javára. Elhanyagolva üzletét, talán 

csaladját is, már a templomban gyüjtötte értesüléseit, hol van egy szen- 

vedő egy nélkülöző, egy bajba jutott és segitségre szoruló ember. 

S erre hangya szorgalommal gyüjtötte a filléreket, koronákat — jó- 

maga is sokat adakozott — a névtelen ráutaltaknak, hogy ne érezzék a 

közösség sajnálatát. 

Számon tartotta a betegeket, hogy idejében mozgósíthassa az Orvosi Se- 

gitséget, a kórházi 8201858 amennyiben azok mostoha anyagi viszonyaik 

miatt mindezt nem vehették volna igénybe. i 

Az emberi élet véges. Nagyszámu hitközségünket gyakran kereste fel 

a halál és ilyenkor tudtommal — csaknem kivétel nélkül — ő volt az, aki 
a tetemet a vallási előirásoknak megfelelően előkészitette az utolsó utra, 

ahonnan nincs visszatérés. Mély vallásosságában nem félt az esetleges in- 

fekció veszélyétől. Jól mlékszem olyan esetekre, midőn az idegenből ha- 

zaszállított és már oszlásnak induló holttestet is a fennálló törvényes 

egészségügyi előirások megsértésével tisztitotta meg. 
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Az első transzportokat Lengyelországba vitték, valahová Lublin mellé. 

Jött onnan néhány levelezőlap, nem volt nehéz kiolvasni a sorokból hogy 

aki nem hull ott el fegyver által, az elhull az éhségtől, s a legtöbben nin- 

csenek is már életben. Otthon 8 fogdosás, a ,,lapacska” ugyszólván szün- 

telenül tartott. Zsolnán át vitték ki az országból a zsidókat, minden 

transzportba ezer ember került. A transzport kiegészítésére, hol éjjel, hol 

nappal kezdték el a fogdosást, ahogyan éppen eszükbe jutott. Vérebek 

uralták a várost, brutális vad alakok és a keresztény lakosság nagyrészt 

közönnyel nézte a poxoli szinjátékot. Ősszel, Szimchát Tóra utáni napon 

elhurcolták a nagymihályi zsidóság maradékát. Az a néhány család vagy 

személy, aki akkor átesett a rostán" 1944-ben került a kezükre, amikor a 

németek megszállták Szlovákiát. De akkor már egész Keletszlovákia és igy 

Nagymihály is régen zsidótlanitva volt. A keletszlovákiai zsidók Nováky- 
ban és Nové Meston (Vágujhelyen) várták sorsukat és majd mind el- 

indult Auschwitz felé. 

A gyüjtőtáborból sokaknak sikerült eljutniok a partizánokhoz s ott ke- 

rültek német kézre, sokan niegfagytak a hegyekben. Végül, csodával hatá- 

ros módon, mégis megmenekült néhányszáz lélek. 

Igy pusztult el Nagymihály zsidósága és így veszett el egész Szlovákia 

zsidósága. A szlovákok a németek nélkül vállalták és végezték el a hóhér- 

munkát. Még a németek előtt, már 42-ben, több mint hatvanezer zsidót 

deportáltak önszántukból külső kényszer nélkül. 

Meg kell jegyeznem, hogy minderről nem jelent meg semmiféle iro- 

dalmi anyag. A szlovákiai sziovak irók közül csax az egyetlen Vámos 

Gejza volt zsidó, aki 1940-ben állitólag Kinába vándorolt. A háboru után 

nem jelent meg könyv a szlovákiai zsidók deportációjáról és annak előz- 

ményeiről, kivéve azt a képes albumot, amelyet a Jewish Agency égisze 

alatt Bratislavában müködő Dokumentációs osztály adott ki. Sas Andor 

dr. egyetemi tanár, a kíváló történész megírta ugyan a fenti intézmény 

megbizásából a perzekució történetét de a kézirat sohasem került "xi- 

adásra. Magam naplót vezettem egész idő alatt, de sajnos csak egy része 

maradt meg, s az is kiadatlan. 

Szubjektiv szemléletem ellenére" igyekeztem a fentiekben objektiv ké- 

pet adni; mert ha ugy irnám meg, amint szeretném, a szivem vérével, akkor 

regény lenne belőle. . Néha félálomban niég ma is megindulok egy-egy 

transzport után, a régi házak között a régi utcákon, szólogatom az embe- 

reket, kérem ne menjenek a pusztulásba, hivom az én népemet, otthonom 

népét, akiket lélek szerint ismertem. Sorra felidézem őket emlékezetem- 
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A masaryk-i köztársaság minden szabadságot megadott. Mi tagadás 

boldogan éltünk erénx tudatában és aztán, aztán ugy jött mégis a csapás, 

mintha a büszke márványtömbre gonosz kalapácsütések zudultak volna és 

széttördelték apró szilánkokra. 

A nagymihályiak deportálása, mint mindenütt másutt Szlovákiában, a 

lányok elhurcolásával kezdődött rajtaütésszerüen, 1942 márciusában. Az 

üldözés már 1940 óta folyamatban volt. Munkatáborokat állitottak fel, az 

intelektuelleket Illavára cipelték, foxozatosan szoritották ki a zsidókat 

minden munkaterületről. Aztán jött a külső megkülönböztetés, a sárga 

szalag, a kilakoltatás, a Hlinka és Hitler névre átkeresztelt főutcákból a 

külvárosokba, odukba, tömegszállásokba. A falvakból behozták a zsidókat 

a városba, hogy az adott pillanatban könnyebben lecsaphassanak rájuk. 

Mihelyt a szlovákok kirabolták a cseheket és elüzték öket Szlovákiából, 

gárdisták vették át a hatalmat és mindazt amit a csehszlovák demokrácia 

megadott apránként vették vissza tőlünk, szálanként fonták a kötelet 

számunkra. Mikor hire ment, hogy a fiatal férfiakat ki akarják vinni az 

országból, rengetegen szöktek át Magyarországra, csak arra nem számitott 

senki, hogy legelőbb a fiatal nőket fogják összefogdosni, akár a pecérek a 

kutyákat. Ez kivédhetetlen, rettenetes ütés volt, széjjelzuzta és megbénitotta 

a családokat. Ezen a váratlan ütésen bukott meg az egész zsidó közösség. 

1942 május 5-kén kezdödött a "nagy deportáció", a családok elhurcolása. 

Ezen a vasárnap délután megjelentek az idegen fexeteingesek az "ördögök", 

Csizmájuk fényesre suvikszolt, arcuk egyformán kemény, kegyetlen kezükön 

kivétel nélkül, vadonatuj, vakitóan tiszta, szarvasbőr keztyü. Ez a világos 

keztyü mintha megnövelné elszántságukat. A kormány nem bizik a helybeli 

pribékekben, idegeneket küld ránk, nehogy egynek is megessék a szíve 

valakin. Ilyen hiba nem is történt. A többszázfőnyi tömeget — nagymihályi- 

akat és vidékiket, behajtották a gimnázium épületébe és három nap mulva 

bevagoniroztak és kiszállitották az országból. Az éhezés azonban már otthon 

kezdődött, mert az iskolaépületbe nem engedtek be élelmiszert, még a 

gyerekek számára küldött tejeskannák tartalmát is kiöntötték. Folyt a tej 

odakünn patakokban az utcán és odabenn a könny. Aki még nem került 

hurokra pincében, padláson, kazlakban bujdokolt, csak az merészkedett ki 

az utcára, aki kivételezettnek számitott, mint , az állam szempontjából nél- 

külözhetetlen egyén. Május 9-én reggel, olybá tünt a város, mintha föld- 

rengés után lettünk volna; pusztán, kirabolva, néptelenül álltak egész ház- 

sorok, sehol élő lélek. 
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Tel-Avivban, a mártirok emlékére. Az első azkara alkalmából megkiséreltem 

felvázolni azt a keretet és atmoszférát, amelyben a nagymihályi zsidóság 

a fassizmus elött élt, valamint elüzetése, pusztulása történetét. 

Nagymihály—Michalovce egyike volt azoknak a szlováxiai városkáknak, 

ahol a zsidóság ugyszólván egy tömbben élt. A város tizezer lakósa közül, 

több mint háromezer volt zsidó. A zsidóság minden tekintetben uralta a 

várost, ez már külsőségben is szembetünöen megnyilatkozott. A város 

központjában a Főutcán állt a gyönyörü zsidó templom, szemközt a város 

házával. A fő utcát jobbára zsidók lakták, üÜzlet - üzlet mellett, majd 

mind zsidó, a szombatnak igy megvolt az ünepélyessége. A zsidóság zöme 

hit és szellemhü zsidó, öntudatosak és rátartiak, az asszimilációnak vannak 

ugyan zépviselői, de tiz ujjon könnyen meglehet számolni őket. 

Az államfordulat után, 1918-ban, Csehszlovákia megalakulásakor egy 

szerre szinte varázsosan magára ébredt a zsidóság. A szerencsés helyzet 

ebből a szempontbói az volt, hogy nem is volt kihez asszimilálódnia. A 

pesti egyetemről kivert diákság felszabadultan sietett a prágai egyetemre 

és örült, hogy "otthon" maradhatott. A csehek, akik mindig ugy éltek 

Szlovákiában mint valami gyarmaton — hivatalnokok, tanitók, katonák — 

nem is akartak senxit asszimilálni. A szlovákság pedig, ez a keleti, ruszinnal 

kevert lakosság akkoriban még olyan alacsony kulturfokon állt, hogy 

semmiféle vonzerővel nem birt a mi tömegeink számára. A magyarság 

összezsugorodott tekintélyben, számban egyaránt. Ami a magyarságból 

megmaradt, azok a könyvek voltak, huzalok, amelyekben még volt meleg 

áram, de semmiképen nem ártalmas. 

A szellemi vezetés, jórészt a zsidók kezén volt; orvosok, ügyvédek 

többsége zsidó, a város titkár zsidó, a városi tanácsban zsidók ülnek. A 

népszavazásnál, kevés kivétellel mindenki zsidónak vallja magát. A prágai 

parlamentben a zsidó képviselők biztosak lehetnek a nagymihályi választók 

felől. A cionizmus eszméje már az államfordulat elsö óráiban felgyujtja az 

ifjuság szivét. Az első hachsara — a szlovákiai hachsarák közül talán a 

legelső — a város melletti tanyán, Megyón létesül. Mind többen készülnek 

Erecbe és so’xan rövidesen el is indulnak. Kfar Masarykot nagymihályi fiuk, 

lányok alapitják, de más kibucokban is hóditó, teremtő szerephez jutnak. 

A cionizmus kétfelől kapja az ösztönzést, Budapestről és Prágából. A varos 

mindig aldozatkészen ünnepli a zsidó kultura és cionizmus eszmehordozoit, 

Haméirit, Patait, Ujvari Pétert, Kaczér Illést, Max Brodot, Dr. Tomacshoffot. 

A zsidó szervezetek Erecet támogató, épitő munkája nagyon jelentékeny, 

még az ellenkezők is hajlandók anyagi áldozatra. 



11 

1939-ben a fasiszta rezsim került uralomra Szlovákiában. A virágzó társadalmi 

vallási, szociális élet helyét a magáért a puszta létért folyó küzdelem foglalta 

el. Ebben a tragikus xüzdelemben, amely nem volt mindig passziv, hanem 

gyakhan nagyonis aktiv, legyőztek benünket a gonosz, sátáni erők, miután 

védtelenül magunkra maradtunk. Nagymihály hosszu évtizedeken át virágzó, 

fejlődő zsidó közössége elpusztult. Alig néhányan élték tul a szörnyü kataszt- 

rófát. Erről a tragikus, de egyben hősi korszakról még sok szó esik ebben 

a könyvben, hiszen célja 6 20205866 emlékének megörökitése. 

Mi, Nagymihály és környéke zsidó közösségének megmaradottjai, akik 

— nem tudjuk, hogyan és miért — átvészeltük a katasztrófa-korszakot, szent 

kötelességünknek kivánunk eleget tenni azzal, hogy emléket állitunx 6 

könyvben egykori hitközségünknek. Tudja meg a következö nemzedék, hogy 

pezsgő életet élö zsidóság létezett egykor a galutban, mely hiven őrizte az 

ősi zsarátnokot és csakis ennek jogán élünx mi itt; ennek köszönhetjük 

Izráel állam csodálatos feltámadását, népünk ujjáéledését, hogy folytatói 

legyünk nemzedékek megszentelt hagyományainak ősi földünkön, mignem 

eljön a teljes megváltás Izráel népe és az egész emberiség számára. 

EMLÉKEZÉS A NAGYMIHÁLYI ZSIDÓKRA 

Irta: Szenes Erzsi 

Egy szlovákiai kisvárost kell felidéznem, melyben gyerekkoromat és 

ifjuságomat töltöttem. Ezt a kisvárost, Nagymihály—Michalovcet nagyon 

sokszor megirtam regényben, novellában, mint élmény, irodalmi anyag 

xiapadhatatlan forrás volt számomra. Mindig uj szinekben tünt fel, a 

legkülönösebb csillogásban; utcái, házai, emberei olyan elevenen éltek 

bennem, mint semi más. De a történetek amelyeket onnan magammal 

hoztam, már régen nem szövögettem tovább, a táj, mely annyi inspirációt 

adott, kietlenné változott emlékeimben és a város rommá. Ha képzeletben 

ott bolyongok, sirok; egyik háztól a másikig megyek, egyik utcából a 

másikba; keresem barátaimat, keresem az ösmerős kedves arcokat, keresem 

a testvéremet, apámat, anyámat. Ezeket mind elhurcolták, megölték, 

lemészárolták és elégették. 

Nagymihály és vidéke, megmaradt, Izráelben élő lakosai, valamint azok 

a chalucok és chalucák, akik 20—35 év elött épitéként jöttex az országba, 

lelkesedésből, felismerésből, évenként azkarát, gyászünnepséget tartanak 
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voltak és mindenkor nagy érdeklödés mellet zajlottak le. Természetes, hogy 

az elnöx személyisége rányomta bélyegét a közösség életére, fejlődésére. 

Megelégedéssel állapíthatjuk meg, hogy a közösségnek alkalmanként sikerült 

olyan vezetőket választani, akiknek tevékenysége ujabb lendületet adott a 

hitközség fejlödésének. Emlékezzünk meg itt reb Herskovitsrol, reb Eliezer 

Fuchsrol, dr. Mark Widcerröl, dr. Max Brüglerröl, Adolf Langrol — 

mindegyikük nevéhez a közösség fejlődésének egy-egy állomása füződik. És 

ne feledkezzünk meg a hitközség állandó titkárárol, reb Mendel Glückröl 

sem, aki egyben Nagymihály városi pénztárnoka is volt. 

A hitközségi intézményeken kivül müködtek Nagymihályon más zsidó 

Szervezetek is, melyeket a hitközségi tagok illetve azok feleségeix szerveztek 

hogy különbözö területeken folytassanak tevékenységet a közösség javára. 

Ide tartozott a Nöegylet, melynek élén dr. Smuel Glück felesége állott. Ez 

a szervezet népkonyhát is fenntartott és más formában is támogatta a 

rászorulókat. A Szociális Segélyszervezet árvalányokat tanitott szakmára; a 

"Lányok Egyesülete" pedig a zsidó kulturát terjesztette a lányox között. 

A Zsidó Bank, melynek igazgatója apám, néhai Smuel Ehrenfeld volt, a Joint 

alapitványaként müködött és hü segitöje volt a kereskedőknek és kis- 

iparosoknak. 

A nagymihályi zsidó élet szerves része volt az Erec Jiszráelért folyó 

tevékenység. Már az elsö világháboru előtt megalapitották a fiatalabb 

hiközségi tagok a “Moria” szervezetet, amely a “Mizrachi” befolyása alatt 

állt. Tagjai között voltax: reb Chájim Eichenbaum, reb Michael Sommer 

reb Smuel Ehrenfeld és mások. 

, 

Kozvetlenül az első világháboru után, a Balfour 0168182016 6 

nyomában, megalakultak Nagymihályon a különbözö cionista szervezetek a 

Hásomer Hácáirtól a Mizráchin keresztül a Betarig; továbbá a ,,Wizo” 

nőegylet. Külön emlitésre méltó az "Áchád Háám" párton kivüli szervezet, 

amely a zsidó nemzeti öntudat felélesztése és a zsidó nemzeti kultura 

terjesztése érdekében tevékenykedett. Az Agudát Jiszráel is aktivan müködött. 

A cionista ifjusági szervezetek elökészitettéx tagjaikat az erec-jiszráeli életre 

és elösegitették sokak alijáját. 

Ezen áttekintés keretei szükek ahhoz, hogy részletezhessük valamennyi 

emlitett terület, egyesület, intézmény müködését; felsorolhassuk azok nevét, 

akik irányitották ezeket, vagy aktiv részt vettex a közösségi munkában. De 

nem is ez a feladata ennek az áttekintésnek, hiszen a könyv még további 

fejezeteket szentel ennek. 

Ez az áldásos tevékenység azonban egycsapásra megszakadt, amikor, 



tárgyakat tanitanak. Ez volt a helyzet Nagymihályon is. Kezdetben ez sem 

volt egységes, amennyiben különböző tanitók, ,,melamed”ek, chédereket 

létesitettek és a szülők saját megitélésük szerint küldték egyikbe vagy 

másikba gyermeküket. Ezek a chéderek elszórva müködtek a város minden 

részén; néhány közülük a templom területén, igy a "polis"-ban" a Bét 
Hámidrás-ban, a lépcsőházban. Az elsö világháboru után erőfeszitések 

történtek arra nézve, hogy egyetlen épületbe koncentrálják ezeket a 

chédereket és ezáltal nivós Talmud-Tóra iszolákat hivjanak létre. Ezek az 

erőfeszítések eredménnyel jártak és a templommal szomszédos telken 

gyönyörü, nagy, iskolaépületet emeltek. Különbizottság dolgozta ki a tan- 

tervet és a tanulás nivóját heti vizsgák utján ellenőrizték. Bizonyos ujitást 

is bevezettek, amennyiben a Bibliát német forditással tanulták, hogy 

lehetővé tegyék a tanulóknax e nyelv elsajátítását. Ugyancsak bevezették 

számtan és irás oktatását is. A tanitókat messzi vidékröl hozatták. Közülük 

megemlitem reb Jákov Jicchák Mellert" reb Mose Blaut, reb Gedáljáhu 

Adlert, reb Wiesel Hochhausert, reb Steiffet, reb Kerzert. Áldott legyen 

emlékük ! 

A Talmud-Tórán kivül néhány kisebb jesiva is müködött a városban. 

A legismertebb közülük reb Fondéderé volt; ugyancsak emlitésre méltó 

reb Mose Mittelman jesivája. Reb Azriél Friedmann a Tora-tudományban 

jártas kereszedő, aki aféle tiszteletbeli dáján is volt, szitén gyüjtött maga 

köré tanitványokat. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy Nagymihály a Tóra 

városa volt, ahová messze környékről érkeztek tanulók és ez a jellege 

megmaradt a zsidó közösség pusztulásáig. 

Meg kell még emlitenünk néhány intézményt mely nélkül a hitközségi 

élet elképzelhetetlen. Ide tartoznak: Chevra Kadisa, a jótékonysági egye- 

sületek, xölcsönpéztárak (Gmilut Chászádim), mikve, "Tiferet Bachurim". 

A ,Chevra Kadisa” mintaszerüen volt szervezve. Számos családfő és 

fiatal hitközségi tag vállalt önkéntes munkát a Szentegyeletben, melynek 

feladata volt, hogy örök nyugalomra helyezze a közösség halottait a "Hradek" 

domb lejtöjén lévö, gondosan ápolt temetőben. 

Az uj mikve az elsö világháboru után épült és egy nagy, modern fürdő 

részét képezte, amelyet még a nemzsidó lakosság is igénybe vett. 

A jótékonysági intézmények közül meg kell emlitenünk a "Chevrát 

Hácedáká, a Chevrát Gmilut Chaszadim’ a "Bikur Cholim’ és a ‘Hachnaszat 

Kala” tarsasago'xat. 

A hitközség adminisztrativ ügyeit a közösség legjobbjaibol kikerült elöl- 

járók intézték, élükön a hitközségi elnökkel. A választások demokratikusak 
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voltak, és azokat állami hatóságok is végrehajthatták. 

Boldogult Simon Ehrenfeld főrabbi, aki nem csak Nagymihály, de az 

egész környék zsidó vallási vezetője volt, nem érte be pusztán a hivatalos 

teendők ellátásával, hanem valóban hiveinek lelkipásztora volt. Mesterien 

felépitett, mély tartalmu szónoklataival irányitotta a közösség egész életét 

és bölcs tanácsokkal szolgált mindazoknak, akik ügyes-bajos dolgaikkal 

hozzá fordultak. 

Az első világháboru után számbelileg meggyarapodott közösség számára 

szükségessé vált nagyobb tanház épitése a templom mellett, minthogy az 

előzö, kis Bét Hámidrás már szüknex bizonyult az imádkozás után tanulni 

vágyó hivők befogadására. Ez a tanház fel is épült. 

Mig a templomban nap-mint-nap folyt a "misnájesz" tanulás, a 

"Misnájesz társaság" vezetése alatt a két tanházban Gemárát tanultak a 

"Sász társaság" tagjai. Sok-sok nagymihályi zsidó lakos szentelt naponta 

meghatározott időt a tanulásnak, köztük jómódu üzletemberek és ismert 

Talmud-tudósok, akik a tanulást vezették. 

Külön világ volt a Selyem-utcai (Seiden-Gasse) "Klauz"; a helyi 

chászid-központ, ahol azok a zsidóx tömörültek, akik nem értettek egyet 

a közösség zömének áskenáz beállitottságával. A "Klauz" pezsgő vallási 

élet és Tora-tanulas centruma volt. Elégedetten állapíthatjuk meg, hogy 

— amint már fentebb megjegyeztem — a chaszidok "Klauz" körüli csopor- 

tosulása nem vezetett az általános hitközségi élettöl való eltávolodáshoz, 

mint ahogyan ez történt más hitközségeknél. Az egység és testvéri együtt- 

müködés fenntartása többek közt annak a megértésnek is tulajdonitható, 

amely fennállt a "Klauz" szellemi. vezére" reb Mose Griinberg dáján és 

Simon Ehrenfeld förabbi között. 

Itt kell megjegyeznem még, hogy Nagymihály Laborc folyó tulpartján 

fexvő részének külön dájánja volt reb Eliezer Davidovits személyében, aki 

az itteni fogalmak szerinti “schuna-rabbi” szerepét töltötte be. Külön 

tanháza is volt, amely természetesen a rabbinátus hatáskörébe tartozott. 

A zsidó hitközségek mindenkori legfontosabb tevékenységei közé 

tartozott az oktatás. Mig azonban Nyugat-Szlovákiában egységes közokta- 

tásra törekedtek, olymódon, hogy a zsidó iskolákban profán és vallási 

tárgyakat egyaránt tanitottak, az állami hatóságok ellenőrzése és elismerése 

mellett ; — Kelet-Szlováxia hitközségei ugy határoztak" hogy külön választják 

a vallási és profán tárgyakat; azaz az utóbbiakat az általános, álllami 

iskolákra bizzák, mig a hitközségi iskolákban csakis vallási jellegü tan- 



centrumban épitsék fel templomukat" utal arra, mily befolyással birt ez a 

közösség a helységben. Különösen szép volt a templomhajó; a női erkélyt 

tartó oszlopsorok, a hatalmas boltiv. Müvészien festett falak, mestermüvü 

szines üvegablakok, ragyogó csillárok, melyek éjjel-nappal fénnyel árasz- 

tották el az épület belsejét. 

Emlékezzünx meg itt az elöző kántorról, reb Aháron Rosnerröl, akinek 

hangja mindenkor a szivek mélyéig hatolt; továbbá reb Zálmán Leib 

Widerről, aki nem csak kitünő kántor volt, de elsőrangu kórust is vezényelt. 

Számos gyermekkori emlék füz engem e szép templomhoz, melyben az 

imádkozás mindenkor — de főleg a Félelmetes Napok idején — élmény- 

számba ment. 

Nem hagyhatom emlités nélkül a sámeszek neveit: reb Lang, akire 

gyermekxoromból emlészem, reb Schreiber, reb Gedaljáhu Rubin. 

Az első világháboru után Nagymihály Zemplén megye csehszlovákiai 

részének központja lett. Lendületes fejlődésnek indult, melynek előnyeit 

természetesen a zsidó lakosság is élvzete. A hitközség tagjainak száma 

jelentősen gyarapodott, részben a falvakból a városba való áramlás által, 

részben pedig!" mert a háboru alatt nagyszámu zsidó menekült érkezett 

Lengyelországból, és ezek többsége ott maradt. A kereskedelem mindenkor 

a zsidók kezében zoncentrálódott. A jómódu zsidók megváltoztatták a város 

külsejét is, amennyiben egymás után épitették az emeletes házakat a főutcán. 

A zsidók befolyása a városházán számuk növekedésének arányában foko- 

zódott. Ez a közösség akkor már az összlakosság egyhamadát alkotta : 

ötezer a tizendtezerb6l. Ez az örvendetes fejlődés éreztette hatását a 

hitközségi életben is. 

A legfontosabb hitközségi intézmény természetesen a rabbinátus volt, 

élén Simon Ehrenfeld főrabbival, aki mellett két dáján: reb Jiszráel 

Brodi és reb Mose Grünberg segédkezett. Az első világháboruig rabbi 

Simon Ehrenfeld nagy jesivát vezetett, melynek növendékei messzi vidékröl 

érkeztek, hogy hallhassák a hires, nagy tudásu rabbi tanitását. A háboru 

kitörésekor szétszéledtek a tanitványok, utána pedig nem nyitották meg 

ujra a jesivát, a rabbi megrendült egészségi állapota miatt. Helyette rabbi 

. Mose Grünberg gyüjtött tanitványokat maga köré és jesivát alapitott, 

melyet élete végéig vezetett. 

A rabbinátus mindenek előtt a kósersági szabályok betartasana‘ 

ellenőrzésével foglalkozott. Természetesen rá tartozott a döntések megho- 

zatala különbözö engedély és tilalmi ügyekben, házasságok és válások 

intézése, stb. Mint biróság fontos szerepet töltött be, főleg vagyonjogi 



nyugatmagyarországi származásu rabbit tartott helyesnek mégválasztani, 

akinek családjából számos áskenáz chaszid-ellenes rabbi került ki. Ennek 

nem lehetett más oka, minthogy időközben változás állott be a nagymihalyi 

hitközség felfogásában. Ezzel kapcsolatos emlékeket magam is őrzök gyer- 

mekkoromból. Ennek a közösségnek elitje szigoruan hagyományhü csalá- 

dokból került ki amelyek azonban nem zárkóztak el a nyugati kultura fu- 

vallama elől, amely egyre inkább érezhető volt a magyarországi zsidóság 

berkeiben az emancipácio óta. Emlékezetből idézem néhány család, illetve 

családfő nevét: Wolff Landsmann, Grosz Ignác" Schreiber Jonás, Löffler 

Móric, Glück Móric, Brün Mór, Schwartz Bernát, Klein Cháim, Berger 

Lipót Mose Gottlieb; a Brügler, Rosenberg, Widder, Spiegel, Lieblich 

családok. Öx voltak — és még néhányan mások — a hitközség alappillérei 

a század előn; ám gyermekeik már javarészt akadémikus foglalkozásokat 

választottak és hagyományokhoz való ragaszkodásuk csökkent. Ez a 

folyamat arra enged következtetni, hogy ezeknek a szülőknex már ifju- 

korukban modernizálódási hajlamaik voltak, melyek nem fértek meg a 

chaszidizmus felé hajló, a tanház és a ”Klauz” köré tömörült csoport 

tőrekvéseivel. Amikor, rabbi Aháron Grünberger halála után, felmerült 

a rabbi választás kérdése, minden bizonnyal nézeteltérésekre került Sor. 

Feltételezhetö" hogy még a szakadás veszélye is fenyegetett a chaszidox 

és áskenázok között. Olyan rabbi megválasztását, tehát aki egyrészt hires 

rabbi család sarja és mély vallásosságához, Tóra tudásához nem fér kétség; 

másrészt pedig nyugati miiveltségel, magas intelligenciával és életbölcses- 

séggel is rendelkezik — a leghatásosabb eszköznek bizonyult mind a közösség 

egységének, mind pedig a hagyományok követésének megőrzésére. 

Ugy vélem, nyugodtan megállapíthatom, hogy nagyapám, rabbi Simon 

Ehrenfeld, 37 éves müködési időszaka alatt hiven meg tudta őrizni ezt a 

vonalat és sikeresen biztositotta a közösség egységét ; a különböző frakciók, 

áramlatok harmonikus együttműködését. 

A nagytemplom, amely közvetlenül nagyapám hivatalba lépése előtt épült, 

mindvégig a vallási élet központja maradt. Vezetői kivétel nélkül az áskenáz 

ritust követték, de gondosan ügyeltek arra, hogy a chászid szokások is 

helyet kapjanak. A nagytemplom hivői között számos olyan akadt, 1 

vallás-tartás terén semmiben sem maradt el a Bét Hámidrás vagy a 

Klauz chaszidjai mögött. 

A nagytemplom, egyébként, mar épitészeti szempontból is emlitésre 

méltó. A város szivében, széles frontjaval az utcára nézve állt. Maga a 

tény, hogy Nagymihály városa engedélyezte a zsidók számára, hogy a 



Dr. Ehrenfeld Dávid : 

A NAGYMIHÁLYI HITKÖZSÉG 

Nagymihály, ez a tekintélyes zsidó multra visszatekintő város méltó 

volna arra, hogy kimeritő, tudományos formában dolgozzák fel zsidó kö- 

zösségének történetét. Sajnos azonban nem áll rendelkezésünkre a megfele- 

lő mennyiségü dokumentáris anyag és olyan emberekre sem akadtunk, akik 

készek volnának ennek a munkának az elvégzésére. Igy tehát be kell érnünk 

a közösség megmaradt tagjainak elbeszéléseivel, melyek részint személyes 

élményeket, részint pedig a szülők, nagyszülők viszszaemlékezéseit foglalják 

magukban. Igy sikerül talán valamely — ha nem is teljes és pontos — képet 

kapnunk e hitközség utolsó ötven 606161; életéröl és pusztulasarol. 

Nagymihaly hitközsége kétségtelenül Kelet-Csehszlovakia (illetve Eszak- 

kelet-Magyarorszag) legfontosabb zsidó közösségei közé tartozott, sorrend- 

ben Eperjes és Kassa után. A helység zsidó lakosainak száma még a magyar 

éra allatt elérte a háromezret, a csehszlovák idöszakban pedig ötezerre 

emelkedett. (A város összlakossága 15.000 lelket számlált). 

Nagymihály az 1865-ben ott megtartott orthodox rabbi-gyüiéssel került 

be a magyarországi zsidóság történetébe. Ez a gyülés több, vallási szertar- 

tásokkal kapcsolatos tilalmat rendelt el, hogy ellensulyozza az akkor el- 

terjedőben lévő neolog imaházak müködését. Igy megtiltották az elöimád- 

kozói emelvény elhelyezését az imaház elülső részében, átlátszó válaszfalak 

alkalmazását a női rész elkeritésénél, kórusok szereplését, chupa felállitá- 

sát az imaház belsejében, szolgálati ruha viselését a kántoroknak stb. Ezt 

a tilalmi döntvényt 71 rabbi irta alá. Emlitésre méltó, hogy Avraham Smuel 

Szofer pozsonyi rabbi nem szerepelt az aláirók között. Maga a tény, hogy 

az orthodox rabbi testület Nagymihályt választotta a gyülés szinhelyéül, 

bizonyitja, hogy ez a város már akkor is a hagyományhü zsidóság fontos 

központja volt. Nincs pontos információnk arról, ki volt ebben az időben 

a nagymihályi rabbi, talán reb Jehuda Landsmann, Nagymihály elsö rab- 

bija, de azt tudjuk, hogy néhány évvel késöbb rabbi Aháron Grünberger 

töltötte be ezt a tisztséget, annak a Mose Grünbergernek nagyapja, akit 

valamennyien ismerünk. minthogy a mi időnkben müködött, mint dáján. 

Ezután áldott emlékü nagyapám, rabbi Simon Ehrenfeld került a rabbi 

826806. Mint ismeretes, 6 a nagy gáon, rabbi Mose Schreiber pozsonyi 

főrabbi, a "Chátám Szofer” unokája volt. 

Nem érzem magam hivatottnak arra, hogy nagyapám személyéről irjak, 

| ezt másokra bizom. Mindenesetre érdekes, hogy Nagymihály hitkőzsége, a 

kétségtelenül chaszid beállitottságu rabbi Aháron Grünberg után olyan 



Szenes Erzsi esetében eltértünk a szokásos keretektöl — a lehetőségeken 

belül több irását közöltük. Gyöngyszemek, Isten szavai ezek. 

Mártirjaink névsorát a bizottság tagjai több éves munkával állitották 

össze. Emlékezetükbe idézték az utcákat, a házakat, a családokat, majd a 

névsort közzétették és elküldték mindannyiunknak azzal a kéréssel, hogy 

egészitsük ki. Ennek megtörténte után került a névsor a mai formájában 

a könyvbe. 

A könyv nyelvét illetöen is voltak problémáink. Nagymihály soknyelvü 

volt. Az idösebb. nemzedék és a középkoruak jiddisül, németiil, magyarul 

beszéltek; az ifjak, a huszas években, megtoldották ezt 1840181 41 

nyelvükkel, a szlovákkal. A tengerentulra történt nagyarányu kivándorlás 

szükségessé tette az angolt, az alija a hébert. Mindezek tekintetbe vételével 

arra a következtetésre jutott a szerkesztőség, hogy Izráelben kiadásra kerülő 

könyv csakis héberül iródhat. A kezdettől fogva világos volt, hogy náci- 

áldozatok emlékét megörökitö könyv nyelve nem lehet német. 

Ugyanakkor ugy döntöttünk, hogy magyar és angol fejezeteket is ikta- 

tunk a könyvbe. A héberül nem tudóktól elnézést kérünk. 

A könyv Izráel állama fenállásának huszadik évében jelenik meg, a hat- 

napos háboru után, amely eddig pélca nélkül álló módon juttata kifejezésre 

a zsidó nép szolidaritását. 

Befejezésül: köszönötet mondunk mindazon barátainknak, akik bizta- 

tásukkal, munkájukkal segitségünkre voltak. 

Köszönet segitötársainknak: Golan urnak; L. Grünberg urnak; Dole 

urnak (Egyesült Allamok); Steinhardt urnak (Kanada); Herman Schwarz 

urnak (Belgium); és másoknak; Dániel Ben-Nachum iró barátunknak a 

héber szöveg stilizátorának. Köszönet Smuel Jakobovits barátunknak, Gan- 

Smuel kibuc tagjának a grafikai szerkesztésért és a boritólap — tervezésért. 

Végezetül — de nem utolsósorban: köszönet a nagymihályi származá- 

suak bizottságának, amely megkönyitette számunkra e könyv kiadását és 

megtisztelt feltétel nélküli bizalmával. 

Köszönet mindenkinek: a szerkesztőség nevében 

Mordecháj Ben-Zeév (Mori Farkas) 

Kibuc Gan-Smuél 



ELŐSZÓ HELYETT 

Megindultsággal és áhitattal nyujtjuk át Neked, városunx fia, ezt az 

emlékkönyvet. Legjobb tudásunk szerint igyekeztünk eleget tenni hivatásunk- 

nak, hogy megörökitsük a vérkorszak borzalmainak történetét, melyek 

szeretteinket sujtották és elpusztitották hitközségünket. 

Vajjon, e szerény könyv képes lesz-e feleleveniteni, megszentelni emlé- 

küket? Vegyesek az érzéseink ezzel kapcsolatban. Egyet tudunk: Minden 

tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy sikeres befejezéshez vigyük a müvet . 

Nem állt módunkban megirni a Nagymihályi hitközség teljes történetét, 

alapitásátol kezdve. Hogy megtaláljuk az ehhez szükséges okmányokat, meg 

kellett volna várnunk a "hóolvadást", mert csak igy érhetők el a Budapesti, 

Pozsonyi, Kassai, Nagymihályi irattárak. De még ha ez meg is történne — 

vajjon tudnánk-e mozgósítani a szükséges munkaerőket, eszközöket, ? Lehe- 

tőségeink korlátozottak. Épp ezért ugy határoztunk, hogy azt a hitközséget 

örökitjük meg, amely a mi nemzedékünkben létezett és mi magunk is 

ismertük. 

Az utolsó pillanatban akadtunk csak olyan tehetségekre, akik méltó 

emlékbeszédet, méltatást tudtak hallatni a Tóra nagyjairól, a nagytudásu 

bölcsekről, akik éjjel-nappal megtöltötték a ,Klauz’-t; a kis és nagy Bét- 

Hámidrást, azokról, akik otthon, gyertya vagy petróleumlámpa fényénél 

merültek a szent tanokba. Ez a nagy tiszteletet kivivott közösség nyomta rá, 

minden kétséget kizárólag, bélyegét hitközségünk jellegére és megteremtette 

a Tóra tanulás légkörét ifjaink számára. Fájdalmunkra, nem akadt meg- 
felelő személy ennek a tárgynak alapos kimeritésére, igy nem is jutott kellő 
mértékü kifejezésre. 

A megmaradottak közül többen vetették papirra a félelmetes korszak 

élményeit. Am a hely itt is szüknek bizonyult. Beértük kevéssel. Talán jobb 

is igy — a többit majd elmondja népünk történelme. 

A felelősség a mi vállunkra, egész nemzedékünkre nehezedett, hisz ez a 

generáció az összekötő kapocs apáink és gyermekeink — a jövő nemzedékek 

között. Az idő sürgetett; a késlekedés csak hátrányunkra lehet. Igy tehát 

nem nagyra törekedtünk. Nem szépirodalmi, vagy vallásbölcseleti mü kiadá- 

sa volt a célunk, annál is kevésbé, mert nagyon is kétséges : akadt volna-e 

 ו?

Nem a teljeset, hanem az elérhetőt választottuk tehát. Nem hivatásos 

irók irták ezt a könyvet — de akik irták, sok jóakaratot, igyekezetet fektet- 

tek munkájukba — ki-ki legjobb tudása, tehetsége szerint. 

Minden szóból, minden elbeszélésből kicsendül a jószándék, hogy iróik 

a lehető legjobbal járuljanak hozzá a megörökités müvéhez. Nagy irónőnk, 
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Dear Reader 

No sooner had the Czechoslovakian emigrants of 1948 settled down, 

they were organised in an Association of Michalovce descendants. The 

active secretary of the Association, the member Arthur Benovitz suggested 

to collect, register and prepare a list of Michalovce’s sacred and he himself 

took the pains, for several years to see it completed. In this work he was 

aided considerably by the Rabbi Chaim Hersch Berkovitz of the blessed 

memory who did not live to taste the fruit of his toil. 

The next step — the commemomration of our fellow-citizens through a 

memorial volume, which will contain also the history of the town and its 

congregation — was brought up in one of the conventions of the committee. 

The committee elected an editorial board and imposed the task of concentra- 

tion on the member Mori Farkash who soon became the editor. This choice 

was fortunate as was proved later. Mori devoted himself to the idea without 

weariness and made nights as days to bring it to a completion. The publish- 

ment of the book is the exclusive merit of Mori. He “bombarded” our 

brothers aborad and here with letters, asking them to lend a hand with 

money or with some _ written memories which would contribute 

to our enterprise. 

It is not by chance that Mori undertook this work with good will and 

readiness. AS a pioneer and a Zionist he must have felt the necessity to 

establish a monumnt, and eternal one, for those who were the victims 

of their religion and who redeemed our country in their death, to those 

who did not live to witness the salvation of Israel. 

In this work we were assited by the members of the editorial board, 

as is evident from the articles. 

Lastly we vould like to mention Erzsi Senesh, the poet-writer, the pride 

of our town, who wrote much and published many articles in the daily 

press on our town. Some of the stuff is brought here. 

We fulfil a pleasant duty, when we thank, in the name of the editorial 

board to the three for their loyal work. 

Dr. Alexander Goldstein 

Dr. David Ernfeld 
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this recollection strengthens me and urges me to continue living. You too 

must probably experience that feeling from time to time. 

Apart Írom the emigration of the survivors, there was another one, 

the emigration of the dead, which arrived in silence and in frightening 

dumbness. The souls of the sacred did not fly here on wind wings and 

they are not hovering over flower fields. Their ashes were gathered from 

cursed Auschwitz and were carried from Haifa Port to Mount Zion in 

Jerusalem. 

It was a symbol of the return home of the dead who, by their death, 

enabled mothers to cradle their babies fearlessly and whose blood was 

necessary to provide us with roof above our heads a bread which 

is not saturated with tears. 

There is a Talmucic legend which says that all the dead will return 

on the day of regurrection from all corners of the world, will shake off 

the exile ground and come to live in Israel. Our dead were not buried. 

They went up towards the sky like a smoke and arrived at us. Thus 

their blessing hangs over us and over our children who grow up in their 

native land. Let them be blessed and blegs you. 

When you sing a cradle song to your children, when you see them off 

to school, remember to bestow the infinite and deep love which you had 

for your mothers,. brothers and children were they alive, on the land, 

your native land and let her be blessed and you as well. 

I pray that many gay children would grow here and many apple, 

almond and palm trees too. I wish the fruits would grow and the trees 

straighten up for the memory and the eternalization of the sacred souls. 

I also wish the country would bloom as to give evidence to the enemy’s 

failure, because, “neither Amalek nor Hitler could overcome us; none of 

them succeeded in erasing Israel from the earth as they had plotted. 

Let us console in that. Amen. 

Szenes Erzsi 
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When I think about the awful tragedy which came upon us, I find 

I can’t release myself from one remote picture of my childhood. 

I was 5 years old when I came to dwell with my parents in Michalovce. 

We arrived there from eastern Czechoslovakia after a long and exhausting 

journey. My mother was holding a six weeks old baby close to her heart. 

It was my dying sister. When at night we arrived at a hotel in Michalovce, 

she died. Her little body was lain on the floor and my parents sat near 

her during the whole night, bowed down with grief. At dawn, a tall man 

with a red beard came, carrying a little wooden box. He concealed the body 

in it and departed. It was Kopel Moskovitz, the gravedigger. 

From this time I took Kopel Moskovitz for the embodied Angel of 

Death and if someone died in one of the Jewish families, if piercing 

cries were heard, I said to myself that if another death occured in our 

family, I would not stand it. 

When the horrid Holocaust befell us we were led to death camps, 

with Kopel Moskovitz among us. I prayed we would be able to bury 

our dead and be buried, when our fate dictated it, in the natural way, 

and that Kopel Moskowitz would remain with us, side by side with the 

Angel of Death. 

Who among us believed that we would not be permitted to bury and 

mourn our dead? That which happened cannot be conceived by a human 

intelligence. But we cannot cry over it. Somehow a part of our heart has 

been petrified. In our souls an awful emptiness has been opened, an 

emptiness that can never be filled. 

I don’t want to hurt the wounds which have not yet scarred over. My 

pain is not smaller that yours and my losses will not be restored to life 

as yours will not. I have only this to say: "To remember and not to 

forget” does not mean to deny life. The will of existence is much stronger 

than death. To remember, in our case, means to live with the awareness 

that we do not wander any more. The whip of torments will not hurt our 

backs. We lost everything but we gained a country of our own, a land, 

and as the victims of the Holoucast were, to a certain extent, sacrficed 

for the sake of this future land, they live among us to-day. 

I experience often a strange feeling that my father is stading near me, 

that my mother is caressing me and that my brother is holding my hand 

In hard times, when it seems to me that suffering has reached its climax, 
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inhabitants from abroad come to visit Israel. These conventions are an 

occasion for meeting comrades, youth friends after a separation of several 

years. Everyone feels “at home” in these conventions, When the guests return 

abroad they tell the others about the meeting and bring a “living” regard 

from us. Thus we have a connection with a great part of Michalovce 

emigrants all over the world. 

Once in two years, during those conventions, we hold a general assembly 

and choose a committee which, in its turn chooses a chairman for the 

two next years. The committee assembles several times a year to Settle 

the current problems of the agenda. Within the scope of our possibilities 

and narrow means we have established a sort of "Charity cash” in order 

to lend a hand to the needy persons which. are not numerous to our 

content. The cash is maintained also by our members from abroad like 

Mr. Golan etc. 

Blessed be the hands which joined line to line, page to page in an ant’s 

work and with a limitless patience brought to a successful end this enter- 

prise which will eternalize, as far as possible the memory of our beloved 

in the future years. This is a reward for their blessed work. 

Tel-Aviv, 1967 | 

Aser (Artur) Benovits 

A MEMORIAL SPEECH IN ISRAEL 

I put this speech into writing and send it with love to those survivors 

of Michalovce and its environment who are dispersed in various corners 1 

the world, in orcer to stitch the tears together and strengthen the ties 

among the hearts. 

My friends, my brothers, 

At this very moment your memory must be entlightened with the sight 

of our native town, our ancient dwelling places and the circles where we 

lived. Butt suddenly you see before your eyes the cruel, rough hand which 

shattered, destroyed and annihilated everything. We all recall the horrid 

experiences which left their mark on us all — for eternity. 
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This year we lended a hand to some families and students from Micha- 

lovce who emigrated to Israel. 

The member Galan Adriew, the cashier of the Association, reputed in 

his practical public activity. I cannot omit the fact that in 1965, he raised 

individually a fund for the sake of a synagogue commemorating Shmuel 

Rubin. 

The emigrants of Michalovce are, following their home tradition, of 

a pure and charitable soul and participate in the activities for the sake 

of Israel even when these are beyond their possibilities. They do it be- 

cause they know while they pey with their money the Israeli pay with their 

blood. From lack of details of the Michalovcean emigrants who live outside 

America we can’t report of them. 

ON THE ACTIVITIES OF MICHALOVCE IMMIGRATION ORGANIZATION 

The need and the intention of self-organization had existed long ago 

but they were realized only in 1953. Our organization consists of 650 

members in Israel. 

Every Year on the 24th of Tishrey we hold an annual commemoration 

of our sacred friends and relatives. who had been liquidated by the Nazi 

beast. We devote some time for current problems, then the eldest of the 

community lights a memorial candle and the cantor says: "God full of 

compassion”. Most of the members take part in those commemorations 

We erected also a memoria] board in the Holoucast Cellar on Mount 

Zion and we use to frequent it in small groups or individually. 

In Jerusalem vestibule, there is a forest, planted by the initiative of 

Michalovce Immigration Organization to commemorate all the congregations 

of 6. S. R., among them Michalovce who had been destroyed. An annual 

country wide commemotation is held there in which many of us participate. 

We are in touch with the Search Bureau for Missing Relatives of the 

Jewish Agency and in many cases we have helped them to locate a needed 

address. 

Apart from the annual commemorations we organize social gatherings, 

mostly during the summer months when many of Michalovce’s former 
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to take care of the current problems of the ranch. His insolent appearance, 

his cynical red face and his friendly attitude towards the eminent Gardist 

enraged me and I hated him more than the rest of the oppressors. 

After the war, when I was in Bratislava I met him, to my surprise 

in the central post-office. 

— "What are you doing here, you Gardist. Has the long hand of law 

and revenge not yet reached you ?” 

— "What! You have been a Gardist? Everyone will affirm it even 

to day. I know you from Michalovce from the time I sold Britches for 

your ranch hands. Do you have the insolence to deny it? I will go to the 

police and denounce you”. 

— "You fool" he retorted with a smile on his face. "1 am a Jew 

and I work with Mr. Weiss from the Jewish street in the organization 

of ”escaping” to Israel. 

Vili Stano (Avigdor Steinhardt) 

A SHORT REPORT ON THE EMIGRANTS OF MICHALOVCE 

Some of the Jemish refugees of Second World War set out to foreign 

countries, either to visit relatives or to settle down. Most of them settled 

in the U. S., in New York or Los Angeles. A few settled in South Africa and 

Australia and turned a new page in their life. 

The emigrants, according to our knowledge, united in New York and 

together with the descendants of Koshitze formed the “Bnei-Zion Associa- 

tion”. This Association consists of 850 members. The Association is active 

in the field of culture and social assistance and supports Israel to a con- 

siderable extent. 

In order to raise a fund it organises annually Purim balls, entertainment 

evenings and presents Israeli films on the life and intergration of new co- 

mers in Israel. To give a picture of the success of these activities, we have 

to note that the Association raised in 1968 a sum of 60.000 dollars for the 

Bonds and transferred some 10.000 dollars to a Children’s Institute in Rosh 

Ha’ain which take care of 482 children. 

As regards the social domain, I have to remark that every New Year 

Day and Passover the Association sends various contribution to its needy 

members in Israel and some others. 
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The End 

There is no escape, no way to stop. The Jews disappear from this 

part of the world. Step by step the Jewish traces in Michalovce were lost 

too. They have lived in this place and its surroundings for hundred of years. 

Now we witness the unprevented fall of this Jewry. | 

But, inspite of the tragic lot of this big congregation there still remain 

the fruits which have been developed for a long time by previous 

generations. These fruits feed the generation who live to-day under the 

bright blue sky of Israel. With those fruits our native country was renewed. 

In this country the sons and grandsons of those who remained alive are 

Joined with the descendants of those inhabitants of the annihilated exile. 

It is renewed due to those, whose ashes lie in ancient cemeteries or were 

dispersed by the Nazi in out-of-the-way places in occupied Europe. They 

are the ashes of those who bore proudly for two thousands years the torch 

which is born by the present generation towards a more brilliant future. 

Bratislava, 1967 

Emil F. Knieza 

THE WESTERN EXPERT 

I would like to tell you about something which will probably interest 

anyone who dwelled in Michalovce with us in those far days and lived 

through the Gardist Period. 

It’s incredible that the he who was the oppressors’, right hand in 

Michalovce, the one who shared their company was a Jew disguised as 

Hlinkist. Listen to my story. 

When the chief officer of Michalovce, the German Werner nationalized 

the biggest farm in Szeregmerch he knew and understood about agriculture 

as the gipsy Korea understood about astronomy. Therefore he brought 

from western Slovakia a professional agronomist to serve him as an 

adviser. Those were called in eastern Slovakia, "The Western’. This 

agronomist was short, fat with brown hair and a round red face. He 

used to walk around in high glittering boots, riding britches and an elegant 

band on his left arm. 

Day by day he used to come to town, a bag in his hand, in order 
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congratulated for his 60th anniversary. He is now in charge of the social 

section and is responsible for the income folio too. 

The few who survived were dispersed to all corners of the country: 

Bratislava, Praha and other places. Among them there are scientists, 

writers, artists and senior officers of all fields of life. Imrik Bor, (the son 

of Lefkovitz)is a famous kKardiologist in Praha. 

On part of those who live no more — — 

The ashes of my parents and my closest relatives were not buried 

in the cemetery of Michalovce; they were not brought to a Jewish grave. 

I dic not go to my ancestors’ grave; I went to the cemetery to pay honour 

to those who had been once my relatives, in the proximity of whom I was 

brought up, moulded and shaped. I stood for a while near every grave 

which reminded me of someone. For a longer time I stood by two monu- 

ments, those of Israel Baruch Galik and Abraham Deutch. The first fell 

during the battles of the Czechoslovakian legionary who imposed a collective 

punishment on the congregation in that year. Galik was 32 years old when 

he was executed. I find fit to mention this fact in our memorial volume. 

I was born in Nezina village which is located eight kilometers south 
07 6 

Only 4—5 returned of a relatively large number but they did not remain 

there for a long time. They, as well as I, went to the old cemetery which 

had been once two kilometers away from the village. To-day it is located 

by the village side on the way to Petrovtza. The place is forlorn and wildly 

Overgrown with grass. Here and there you can hardly see signs of monu- 

ments. I took a photograph of that of a famous genuis — Rabbi David 

Aichlor. 

. The fence rotted long ago but the cemetery is entire. There are no 

signs of harm. Nearer to the Lobortz there is a still more ancient cemetery: 

some say from the 16th or 17th century. I mention this because I heard 

an interesting story which touched this ancient place. A native dweller 

told me that according to the original planning the enlarged road had 

to pass through this cemetery. When the members of the village council heard 

of this they rejected the plan all alike. They refused to disturb the final 

resting place of their dead citizens. The dead had enough hardship during 

their life. We should honour their memory and let their soul rest in 

tranquillity. The plan was indeed cancelled. 
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The town changes, its streets put on new lights. Houses as well as 

people change. The wheel of life turns and only we who lived this 

past, know what lies hidden behind the street stones, the house walls in 

Stanino and in Halvona, Hodna, Hodovna a Dolna streets. The yards 
disappear, the streets widen and the town grows for others, for new comers. 
On those who survived and those who live no more 

At one time I was personally acquainted with every Jew in Michalovce, 

with nearly all 4,000 of them. To-day there are only 200—250 left. From 

time to time when I happen to be in town I visit them. III tell only about 

some of them to enable you to form a picture about their life to-day. 

The Goldsmidt Brothers live and work as they did 40—50 years ago in 

the same workshop, in the same yard where Visner’s bakery used to be. 

The eldest of them is 82 years old and the younger is 78 (may they live 

until 120). They are hard and industrious workers. Who does not remember 

Hillel, Hillel Landrovitz whom I always used to visit? I saw him last in 

1963. A year later he died at the age of 74. Who did not know Michalovce 

brave Samson? When I visited him he complained about his health and 

more about not receiving a license to work in his profession because the 

authorities were afraid lest he would become an exploiter. He did not 

succeeded in convincing that Hillel’s horses were not and would never 

be capitalistic horses. Hillel served even during the revolution in the 

revolutionery army of Béla Kuhn, the Hungarian. He was never an exploiter 

in his life. 

Not more than three children out of 14—15 of the Markovitz family 

survived the Holocaust: two daughters, Rozika and Yulanka (the latter 

died in the meanwhile) and one son, Liush, who lives in Paris. Rozika is 

Sh. Lande’s wife. They were both active in the first group of Partisans in 

Vienna mountains. 

You remember undoubtedly Itzik Targer who, during the capitalistic 

period did not miss one commonist demonstration and took part in placards 

distribution as well. To-day he is keeping in the background, unactive, 

and works as an upholsterer. He is critical and bitter though his economic 

situation is good. But man does not live by bread alone. His youthful 

dreams were shattered by a reality which was far from his pink visions 

about a future new world. 

During my visit, Lefkovitz, the fighter of the Spanish Civil War was 
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floor, barefooted, mourning in “Tisha Be’av’. How doth the city sit alone, 

that was full of people; how is she become as a widow”. 

Entering the synagogue I glanced at the Holy Ark and in my mind’s 

eyes I heard the clear ringing voice cf Joseph Vicler, the ritual slaughterer, 

I heard the sweet bards around him. But reality knocked me down: 

everything was empty. Only from one corner of the Pulish I heard a 

restrained voice of a child. It was Yehuda Markovitz one of the children 

with whom the "tutor” rehearsed the weekly chapter of ’Humash’. 

In the street, in front of the nice fence which surrounded the synagogue, 

you could not see any more the young boys who stare, with desirous 

eyes and ambigous looks, at the girls who walked proudly on the 

esplanade, daughters of Berkovitz, Moskovitz, Lefkovitz, Klantz, Kasler and 

First. Only the hundreds of names notched on the fence-bricks tell every 

passer-by a silent story of those who had lived there. Hadovna street has 

not changed externally. The street as well as the sidewalk where we emerged 

30—40 years ago, remained unchanged. But Satarai square has changed its 

face. It is occupied by the central bus station which reminds you of that 

of Tel-Aviv. 

I walk on Hadovna street near Treuhaft’s and Friedman’s yards. Also 

the Baumers, the extensive famely lived there. On the other side of the 

yard lived a very dear person, Mrs. Gleich, the "mother" of Hashomer 

Hatzair. I look for the Klaus yard but I don’t find it. It ought to be in 

this yard. 

I have never been religious or pious but my sentimental approach to 

the Hassidic world in Michalovce will remain the same in my heart forever. 

I was always attracted by the Hassidic circles which I used to visit 

especially on ”Simhas-Tora”. I enjoyed watching the devotion of the Hassi- 

dim and witnessing their deep faith. I remember old Rabbi Frenkel, the 

short Rabbi Yadele Friedman, Grossman and the blacksmith mamed Shimon 

Cohen. The gay Hassidic tunes are deeply engraved in my heart and even 

now more than once, in a close circle of friends and relatives, I repeat 

and sing them. It is a kind of farewell to my youth, a poor one though, 

but of a happy and gay Jewish atmosphere. 

Only the house front hints at the busy life of boys with smooth and 

curled side locks, while inside, Zmiroth were sung. On Simhas-Tora, Rabbi 

Yadel Friedman, Rabbi Frenkel, Rabbi Shimon and others were dancing 

and encircling the Tora. 

To-day there are noisy machines; to day the Klaus serves as agarage. 
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tremendous and they were not fit for prayer gatherings. It was repaired 

adeguately so that public prayer was resumed, in the morning and in the 

evening, and the place sufficed for all. 

A new wave of emigration reduced the Jewish population to half 

namely to hardly 400 souls. The rhythm of life slowed down and the Jewish 

activities began to fade away. After the year 1957 150 souls left Michalovce 

to over-seas countries or to other towns in Czechoslovakia. According to 

my knowledge, about 200—250 Jews lived in Michalovce in 1967 including 

children who were born after the war. The public leader to-day is Adolf 

Shimovitz who came from one of the villages. The only congregational 

secretary who is recognized by the municipal authorities and who receives 

a monthly fee is Shmuel Grossman from Shodovtza. Grossman occupies 

five positions at a time: he is the incpector, the beadle, the tutor, a sewer 

and the "Hebra Kadisha". 

Once a week, a ritual slaughterer from Koshitza arrives in town. 

Grossman lives in the late Rabbi Ernfeld’s apartment and his second is the 

beadle of the big synagogue — Rubin. | 

I visited the town of our youth several times. 1102810006 has changed 

so as to be hardly recognised. I saw it last in 1967. Roaming in its streets, 

going to and fro I searched for traces of the past. 

Potatoes are grown in the same place where the big synagogue used 

to stand. Weeds cover the area where the eight-stories school building stood. 

Only the kitchen and the Matzot bakery have remained of all those past 

buildings. This building serves to-day as a municipal printing house. 

As in a dream I listened, my eyes closed ,to the noisy, gay laughter 

of dark haired children, released for a short intermission by their tutors. 

But when I reopened them, I did not see or hear anything. I walked 

_quietly, as in a holy place, over this whole deserted area which was destined 

to become a huge dwelling place. 

I stood near what was formerly the little synagogue recalling Friday 

nights. No sooner had it darkened when we had broken into this place 

with Moshe Goldstein and Yankle David Friedman, told horrid stories 

and listened to Rabb Barish’ hoarse singing. For many years we haven't 

heard this tune of our best loved Zmiroth. To-day, this place is occupied 

by an office where Shimon Grusman serves as the congregational secretary. 

The big yard of the big synagogue is deserted. This sight reminds you 

instinctively of a quiet tune sung by your parents, sitting on the synagogue 
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THE RETURN OF THE EXPELLED 

The blood had not dried away, the tears kept on streaming, the canons 

roared and soldiers fell in the bloody battle field during the liberation of 

Michalovce by the Soviet army on the 26th of november 1944. The first 

survivors could be seen returning to the almost empty town. Individuals, 

pairs and trios who broke through the fire line began to arrive from the 

near forests or from Partisan groops. During January, February and March 

the first of those who were liberatec returned from Polish concentration 

camps, mainly from Auschwitz and Gleiwitz. | 

One minian became two, three and even more and by the end of summer 

1945, especially after the return of concentration camps refugees from 

Austria and Germany, Michalovce began to breathe and live a Jewish life. 

The greater part participated in the new life and the establishment of the 

new country. Others refused to remain in a place which reminded them of 

sO many tragedies and sorrows. There was much hesitation and preparation 

with regard to immigration. Feople engaged in preparing the necessary 

documents. 

Zionist pioneering ycuth movements renewed their activities and 

‘traditional’, stormy debates between the ’Shomerim’ and the ’Beytarim’ 

were once more inflammed. In short, the congregational life resumed its 

course though to a small degree in comparsion to its extent before the 

war. 

Nearly 1590 survivors out of 6,000 Jews of Michalovce returned to town. 

In the year 1945—1947 the Michalovce congregation consisted of approxima- 

tely 800 Jews among them more than one third gathered there from the 

neighbouring villages: they could not remain alone in their native village 

where they hac not found even one survivor. If we add to this estimated 

number some tens of our fellow citizens who did not return home but 

stayed or moved to Kosthitza, Bratislava and Praha, we could arrive at a 

number of 900 or 1000 souls. Namely not even one sixth of the Jews of that 

region survived. | 

The town and the congregation with its property had been destroyed and 

on their ruins a new Jewish life was established. The first representative 

of the congregation was Goldsmith who served for ten years as the public 

leader. 

It was nesessary to build everything anew. The big synagogue was 

completely destroyed. The rest of the synagogues, the big, the little, and 

the Klaus stood on their place but the destruction from within was 



Weisz Abraham and wife + 4 

children. 

Weisz David and wife Gitl. 

Weisz Josefina. 

Weisz Leopold and wife + family. 
Weisz Dov. 

Weisz Saul and wife Feige + child 

Primche. 

Weisz Pinchász and wife. 

Weisz Simon. 

Weisz Menachem. 

Weisz Chájim and wife - child. 

Weisz Ráchel. 

Weisz Sara (Grünfeld) -- 2 child- 

ren; Laci, Imre. 

Weisz Cvi and wife + family. 

Weisz Smuel. 

Weisz Elijahu. 

Weiser Jechiel sochet. 

Weiszberger Emil and wife Sara 

+ 3 children; Jermijahu, Eszter, 

Leib. 

Weiszberger Fanny (Guttmann) + 

3 children; Jona, Cvi, Michal. 

Weiszberger Samuel and wife 

(Herskovits). 

Weiszberger Adolf and wife. 

Weiszmann Jicchak. 

Weizen Menachem and wife (Men- 

delovits) Sara + 2 children. 

Weizenhofer Jicchak. 

Weizenhofer Mose and wife + 2 

children. 

Weltmann Armin. 

Wiener Josef and wife + 8 child- 

ren. 

Wiener Kotiel + 2 children; Me- 

2 nachem, Mendel. 

Widder Imre dr. 
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Widder Pista dr. 

Widder Andrej and wife (Icko- 

vics) Irene. 

Widder Lázár and wife  (Kafe- 

mann) Mirjam. 

Widder Lászlo and wife (Steiner) 

Böske + child Viktoria. 

Widder Zalman-Leib cházán, + 

child. 

Widder Josef, sochet and family. 

Widder Zoltan and wife + child. 

Wilner Jicchak-Méir and wife Sara 

Weisz Arje (Leibis) rebrin, and 

wife Rivka (Farkas). 

Wiesel Cvi-Meir and wife Eszter- 

Lea + 3 children; Mose Benja- 

| min, Jehuda. 

(Davidovits) + 

child. 
Wiesner Chaja 

Weiser Helen. 

Wolf Menase and wife (Schwartz) 

+ 2 children. 

Wolfovits Berl and wife + 3 child- 

ren. 

Wrubel Cvi and wife (Blum) + 2 

| children. 

Wald Naftali and wife + 4 child- 

ren. 

Zelmanovits Jakov 

Zeiler Aurel and wife Lily + child 
Maria. 

Zimmermann Smuel and wife 

Fanny. 

Zimmermann Adolf and wife + 

family. 

Zimmermann Fancsi + family. 

Ziszkind carpentiner and family. 

Zukkermann Bernáth + child. 
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EZER ETEK VESZEK E VETTETETT SEEM]ובוהו שנבנה ו נב  aבמאה  

Sprechmann Michael and wife 
(Markovits) Breindl. 

Sprechmann Jesajahu and wife. 

Stark Miksa and wife Mariska. 

Stark Hermann and wife (Weisz). 

Stark Rosalia. 

Steiger Andre and wife (Grünber- 

ger) Regina + 3 children; Alexan- 

der, Marek, Margit. 

Stechler Mose and wife Liza + 2 

children; Ervin, Malvina. 

Steif David and wife + child Josef 

Steif Abraham and wife Margit 

| + child William. 

Steif Mordechai and wife. 

Steinhardt Mose. 

Steinhardt Niszan and wife + 2 

children; Heinrich, Sije. 

Stiefel Béla and wife. 

Stern Ilonka + 3 children; Jolan, 

Bella, Irén. 

Sternsusz and wife. 

Sternberg Hanni (Bergmann). 

Sternberg and wife (Bergmann) 

Rosa. 

Strauszmann Alexander. 

Strauszmann Etel. 

Strauszmann Berta + 4 children; 

Jicchak, Zev, Frida, Bozsena. 

Strauszmann Giza + child Jankele 

Siiskind Hersch] and wife. 

Sussmann Zvi rabbai and family. 

Tancos Aliz (Kallai). 

Teichmann Izráel and wife. 

Török Ila (Kallai). 

Treihaft David and wife + 3 child- 

| ren. 

Treitel Josef and wife Jolán + 4 

children; Adéla Sara, Chaja, Mose 

Trenk Mor and wife. 

Uram Israel and Mutter. 

Űvegi Mendel. 

Vogel Mirjam. 

> Weisz Sarolta 

Wald + 4 children. 

Waller Mrs. + child. 

Wasserstrom Kati + 4 children; 

Alexander, Helena, Rudolf, Leo. 

Weinberger Felix and wife (Glanz) 

Sara + child. 

Weinberger Gitl + 3 children. 

Weinberger Meir + 2 children; Ka- 

terina, Eva. 

Weinberger Aharon. 

Weinberger Hermann and wife. 

Weinberger Judith (Lövi). 

Weinberger Mendel and wife. 

Weinberger David (Cecehov). 

Weinberger Simon (Verbovce) and 

family. 

Weinberger Gerson and wife Ma- 

riska. 

Weinberger Simon and wife 

. Sprince + 4 children; Mose, Ma- 

titjahu, Ruzsena, Eszter. 

Weinschtok Cvi-Jehuda and wife 

(Guttmann) Sara + 2 children; 

Mirjam, Zeew. 

Weisz Bumi and wife (Ickovits) 

Rozsi + child Mira. 

(Griinfeld) + 2 

children; Ladislav, Imrich. 

Weisz Adolf and wife Giza + child 

Jakov. 

Weisz Josefina. 

Weisz Betty. 

Wisz Jolana + 1 children; Livia. 

(Margalit). 

Weisz Hermann and wife Hella + 

child Smuel. 

Weisz Josef and wife Etela+ child 

Fanny. 

Weisz Max and wife Rebecca + 3 

children; Josef, Emanuel, Ludwig 

Weisz Mendl and wife + 2 children 

Weisz Nattan and wife + 2 child- 

ren. 

Weisz David and wife (Landes- 

mann) Klári. 



Schönberger Rosa + 2 children; 

Piri, Margit. 

Schonberg Moric. 

Schonberger Moriz and wife Betty 

+2 children; Géza, Heddy. 

Schönfeld Laci. 

Schénbrun (Inacovce). 

Schreier David and wife (Fried- 

mann) Debora + 2 6 children; 

Naftali, Abraham. 

Schreier Sámuel and wife + child 

Schreier Mose-Leib + child. 

Schultz Ignatz and family. 

Schwartz Hermann and wife + 

family. 

Schwartz Smuel and wife Laura 

+ 4 children; Ilonka, Bözsi, Sa- 

ri, Béla. 
Schwartz Bernath and wife + 2 

children. 

Schwartz Mordechai and wife Ro- 

zsi + 2 children. 

Salamon and wife 

(Kleinj + 2 children. 

Schwartz Rachel. 

Schwartz Mendl. 

Schwartz Pinchasz and wife + 

child Kalman. 

Schwartz Sámuel and wife 

(Schon) Luba + 3 children; 

Sara, Behira, Ilonka. 

Schwartz Herman (Inacovce) + 

family. 

Schwartz Saul + 2 children; Mag- 

da, Theodor. 

Schwartz Simon (Petrovce) + 2 
children; Rozsi, Ida. 

Schwartz Julia + 3 children; De- 

sider, Helena, Ici. 

Schwartz Bumi. 

Schwartz Izrael. 

Schwartz Mose. 

Schwartz Ing. and wife Chava. 

Schwartz 
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Schawartz Rozsi + 2 6 children; 

| Jicchák, Elisa. 

Schwartz Helena. 

Schwartz Náthán. I 

Schwartz Mordeuchai and wife 

Ruzena + 2 children; Hermann, 

Hedva 

Schwartz Magda + child Josef. 

Schwimmer Kalman and wife 

Herskovits) + 2 children. 

Seidenfeld Joel and wife + 2 

children; Ernő, Rachel. 

Sender and wife (Berkovits) Esz- 

ter + 2 children. 

Sichermann Elimelech and _ wife 

+ 5 children. 

Sichermann Samuel and wife + 2 

children. 

Sichermann Abraham and wife. 

Simonovits Menachem and _ wife 

Rachel + 4 children; Mose, Jic- 

| chák Gedalja, Channa. 

Singer Matitjahu and wife (Feld- 

mann) Berta 

Singer Ármin dr. 

Singer Albert and wife (Resler) 
Gitl 

Sissmann Cvi and wife + 2 child- 

ren. 

Smulovits Eszter 

Selikovits Poli = 

Sommer Mihal and wife Eszter + 

2 children; Elijahu, Sara. 

Sommer Mose and wife + 2 

children. 

Sonenschein Mordechai + child 

Eva. 

Sonenschein Ejisig and wife + 4 

children. 

Sonenfeld Tibor and wife Magda. 

Spiegel Slomo and wife (Berg- 

mann) Lea + child. 

Spiegel Reisel + child Sima. 



 שד שו וש ב רכה אש ריר הו כבה

88 

Resler Simon and wife Rachel + 4 

children. 

Resler Abraham and wife Sara + 

3 children; Jittl, Ziszl, Mose 

Reiter Eugen dr.and wife (Fuchs) 

szerén 

Rév Josef dr. and wife (Dukasz) 

Evelin. 

Resmovits Mordechai and wife 

Malka + child Lea. 

Rieder Naftali and wife (Klein) 

+ 2 children. 

Richtzeit Vilmos dr. 

Robert Ede and wife + child Imre 

. Rosen Mose and wife. 

Rosenbaum Hugo. 

Rosenbaum Mirjam + 3 children. 

Rosenbaum Henrik and wife 

(Glanz) Ethel. 

Rosenberg Rebecca. 

Rosenberg Dezső. 

Rosenberg Miksa and wife. 

Rosenberg Rebecca + 8 children; 

Jakov-Cvi, Sara, Josef, Eliezer, 

Jechezkiel, Roza, Janka, Breindl. 

Rosenbluth Eliezer and wife (Zel- 

manovits) Berta + child Moritz 

Rosenmann and family. 

Rosenwasser Rachel (Klein). 

Rosenwasser Adolf and wife He- 

lena + 4 children. 

Rosner Mendl and wife (Fried- 

mann). 

Roth Marton dr.and wife (Glancz) 

Juci. 

Roth Mrs. 

Roth Pinchász and wife + child. 

Roth Fülöp and wife + family. 

Roth Mose and wife. 

Rosenberg Dezső and wife (Gold- 

stein) Sarolta. 

Rosenberg Elijahu-Jehuda and wife 

Hanna + 5 children; Cvija, Fei- 

ga, David, Rebecca, Chajim. 

Rosenberg Sara (Reich). 

Rosenberg Saul and wife Gittl + 

child Jechezkiel. 

Rosenberg Margit + child Michal. 

Rosenberg pharmatist and wife + 

child Tibor. 

Rosenblum (Verbovcsik). 

Rosenblum Mose. 

Rubin Jehosua rabbai. 

Rubin Chajim and wife. 

Rubin Smuel and wife (Griinber- 

ger) + 2 children. 

Rubin Smuel + 2 children; Sara, 

Chaja. 

Rubin Gedaljahu and wife + child 

Rubinsohn Chajim and wife + 2 

children. 

Rubinsohn Menachem and wife. 

Sax Chajim-Slomo and wife Cvija 

+ 8 children; Rebecca, Mirjam, 

Sara, Chaja, Lea, Beila, Feibis, 

Breindl. 

Schapira David and wife Laura + 

4 children; Henrik, Manya, Ro- 

zsi, Judith. 

Schiff Hermina. 

Schiller and wife (Mendelovits) 

Berta + children. 

Schneider Lajos and wife Agi + 2 

children. 

Schneider Josef and wife (Kilik) 

Channa + 3 children. 

Somogyi Alexander dr. and wife 

(Honig) Sosana + child Reuven 

Schor Jehuda and wife. 

Schor Vili and wife + 2 children. 

Schénberger Mose-Leib and wife 

(Goldfinger) Beila. 

Sch6nberger Desider. 
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Mordkovits Mordechai. 

Muller Salamon and wife (Lefko- 

vits) Berta. 

Müller Emma (Pollak) and child 

Tibor. 

Müller Ignac + child Erik. 

Muller Josef and wife (Martino- 

vits) Laure. 

Miller Jicchak and wife (Stern) 

Ida. 

Müller Nándor and wife Lenke + 

child. 

Müller Sabtai and wife Dina + 

child Jiszrael. 

Müller Szerén + 5 children; Ethel, 
Sari, Rezsi, Eszti, Branka. 

Neumann Max dr. and wife (Heis- 
ler) Hanna + 2 children; Jehu- 

dit, Theodor. 

Neumann Ignác and wife + 2 

children. 

Neumann Mose and wife (Amsel) 

Paula + 2 children. 

Neumann Béla and wife Ilona + 3 

children; Rachel, Zoli, Matia. 

Neumann Zacharia and wife (Hel- 

linger) Malka+ 6 children; Zwi, 

Nechama, Mordechai, Menachem- 

Mendl, Frimet, Smuel. 

Neumann Mose-David and wife 

Hanna + child Zehava. 

Neumann Jakov-David. 

“Neumann Salamon and wife Riv- 

ka + 4 children; Debora, Han- 

na, Brandl, Smelke. 

Neumann Menachem-Mendl. 

Neumann Smuel and wife + 2 

children; Josef, Dudl. 
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Perl Cwi and wife + family. 
Pfeffer Marius and wife (Griin- 

feld) Anna + child Lici. 
Pollak Gyorgy. 

Pollak Miklos and wife (Strausz- 
mann + child Duci. 

Pollak Bernáth and wife (Zalc- 

mann), 
Pollak Miklos and wife (Grosz- 

mann + 2 children. 

Préger Abraham-Dov + 3 children; 

Izidor, Lea, Zanwil. 

Preusz Chajim + 3 children; Jaffa, 

Chaja, Rachel. 

Preusz David and wife Sara + 

child Roza. 

Rácz Henrik and wife (Berkovits) | 

Giza and child Agi. 

Rapaport Adolf + 2 children; 

Magda, Ladislav. 

Reich Szimcha and wife (Landau) 

Rebecca + 9 children; Mirjam, 

Sara, Lea, Debora, Tamar, Abra- 

ham-Slomo, Smuel, Channa, Mo- 

se-Zew. 

Reich Filip + child Imre. 

Reich Ignacz dr. and wife (Lands- 

mann) A 2 children; Evi, Tamas 

Reich Ernő and wife + child. 

Reich Irén (Landesmann). 

Reich Mose and wife Channa + 4 
children; Chava, Fischl, Aharon, 

Beile. 

Reich Tomi. 

Reichenthal David and wife (Hel- 

linger) Chaja). 

Reis Gyula and wife (Berger) Re- 

becca-Peszl. 

Reismann Zelig and wife Chaja. 

Reismann Arje and wife Cipora + 

5 children; Josef, Nattan, Béla, 

Zwi, Smuel. 
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Máler Menachem and wife + 3 

children. 

Málik Smuel and wife (Alovits) 

+ 4 children. 

Mandel Árje and wife 4 2 children 

Markovits Aharon. 

Markovits Chájim-Cwi and wife 

Adela + 2 children; Meir, Ben- 

jamin. 
Markovits David and wife + fa- 

mily. 

Markovits Matyi and wife Zissel 

and child Jehosua. 

Martonovits Eliezer-Jehuda and 

wife Jaffa + 3 children; Josef, 

Mose, Mina. 

Meirovits Cwi and wife Cilla + 2 

children; Ida, Margit. 

Meirovits Adolf and wife Hanna. 

Meirovits Annus. | 

Meirovits Jenő + 3 children. 

Meller Elimelech and wife + 1 

child. 

Meller Azriel + 2 children; Mena- 

chem, Zwi. 

Mendelovits Gerson and wife + 2 

children. 

Mendelovits Josef and wife + 2 

children. 

Mendelovits Slomo and wife + 2 

children. 

Mendelovits Hermann and wife 

Malka + 4 children; Helene, 

| Berta, Laura, Aron. 
Minde Zeew and wife Zsofi + 3 

children. 

Mittelmann David and wife. 

Mittelmann Jakov-Smuel and wife. 

Mittelmann Jakov and wife Klara 

+ 8 children; Jiszrael, Jicchak, 

Sara. 

Mordkovits Jakov + 2 children; . 

Lily, Aliz. 

Moskovits Koppel and wife Teresa 

Moskovits Ansel and wife + 3 

children. 

Moskovits Abraham-Baruch and 

wife (Wieder) + 3 children. 

Moskovits David (Csecsehov). 
Moskovits Jakov-Arje and wife 

Hanna + 3 children; Mendl, Re- 

beca, Szimcha. 

Moskovits Noemi. 

Moskovits Jiszrael and wife De- 

bora + 2 children; Jehuda, Josef 

Moskovits Jehuda and wife Ziszi 

+ 3 children; Eszter, Israel, 

Eliezer. 

Moskovits Eliezer and wife Hanna 

+ 2 children; Mirjam, Eszter. 

Moskovits Mose and wife + 4 

children. 

Moskovits Aharon and wife Teresa 

+ 5 children. 

Moskovits Jakov. 

Moskovits Lea. 

Moskovits Mordechai and wife + 

2 children. 

and wife + 4 

children. 

Moskovits Hanna + child Beila. 

Moskovits Mose 

. Moskovits Jenő and wife (Blau) 

Szeren + 2 children. 

Moskovits Jenő and wife (Blau) 

Pepi and family. 

Moskovits Leib and wife + 2 

children. 

Moskovits Chajim and wife + 2 

children. 

Moskovits Marci and wife (Hers- 

kovits) Fanny. 

Moskovits Max. 

Moskovits Mose and wife (Grtn- 

feld) + 5 children. 

Moskovits Armin and wife + 2 

children; Regina, Laci. 

Moskovits Arthur and wife + fa- 

mily. 



Landessmann Viktor. 

Láng Pauli and 2 children; Juliska, 

I Bubi. 

Langer Simon and wife + child 

Zoldim. 

Langer Nattaniel and wife (Ber- 

kovits) Bluma Zilka + 5 child- 

ren. 

Lebovits Eleazar and wife Berta. 

Lefkovits Lipot and wife + 3 

children; Mose, Lily, Jakov. 

Lefkovits Hanni. 

Lefkovits Hermann and wife + 

child Hilda. 

Mattitjahu and wife 

Schonberg) Jolan. 

Lefkovits Cwi and wife. 

Lefkovits 

Lefkovits Béla and wife and family 

Lefkovits Chajim. 

Lefkovits Kalman and wife + 2 

children. 

Lefkovits Abraham and wife Helen. 

Lefkovits Mose. 

Lefkovits Markus (Viszoka) and 

wife Rivka + 4 children; Ernő, 

Miksa, Ibolya, Lily. 

Lefkovits 

wife Hanna + 2 children; Jeho- 

sua, Ernest. 

Lefkovits Josef and wife Jite + 2 

children. 

Lefkovits David and wife Reisel 

+ 3 children. 

Lefkovits Jicchak and wife Pessel 

+ 3 children. 

Lefkovits Mrs. (Malcsicze) + child 

Leibovits Jiszrael-Mose. 

Lenorovits Cwi and wife Usa + 2 

children. 

- Lenorovits Mose and wife Sara 

+ 2 children; Max, Ernest. 

Lemmel Kuno and wife + 2 child- 

ren. 

Leuchtmann Frida (Morvai). 

Menachem-Gerse and 
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Lévi Jehudit (Weinberger). 

Licht Jichak and wife (Sauber) 

Rebecca + 2 children; Reicha, 

Feiga. 

Jechiel-Michal and 

wife Hanna. 

Lieblich Arthur and wife Irma. 

Lichtenberg 

Lipkovits Alexander and wife + 

I family. 

Lipkovits Josef and wife + family 

Lipkovits Kalman and wife Cilla 

and family. 

Lipkovits Ilon. 

Lipkovits Mikulás. 

Lissauer David rabbai and wife 

+ 1 child. 

Lorber Chajim. 

Lorber Jehuda and wife (Fried) 

Idi + 5 children; Freide, Eszter, 

Sara, Rebecca, Chájim. 

Lorber Cwi and wife Regina. 

Lorber Jesajahu and wife Rozsi 

+ 2 children; Lici, Eva. 

Lorber Sragai and wife Lenke 

+ 2 children; Jehuda, Alfred. 

Lorber Mose. 

Lorber Markus and wife Zsenka 

+ 4 children; Naftali, Sraga, 

Hanni, Gizi. 

Lorber Sanyi and wife Rozsi + 1 

child. 

Lorber Mordechai and wife Rachel 

+ 2children; -Aharon, Nattan. 

LOwi Gábor. 

Löwi Miklos. 

LOwi Smuel and wife + child. 

LOffler Sándor and wife. 

Mai Arje and wife (Goldfinger) 

Sara + 5 children; Golda, Ra- 

chel, Lea, David, Beila. 

Fe A ar ee a Ta ee] 
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Klein and wife (Friedmann) Ila. 

Klein Chajim-Hirsch and wife Re- 

gina + 3 children; Jenő, Vili, 

| Sanyi. 

Klein Erzsi (Berger). 

Klein Jenő. 

Klein Simon. 

Klein Sarolta (Blei). 

Klein Hugo and wife Berta + 3 

children; Edith, Alice, Eva. 

Klein Adolf Mrs. 

Klein Abraham and wife. 

Klein Vilmos and family. 

Klein Zsigmond. 

Klein Fülöp and wife Malka + 

child Magda. 

Klein (Szuchei) + 3 children. 

Klein Jakov and family. 

Klopot Mordechai and wife. 

Korn Nathan and wife. 

Kornhauser Piri (Grinwald) + 4 

children; Mose, Menase, Szim- 

che, Rosa. 

Kostenbaum Adolf and wife Anto- 

nia + 3 children; Martha, Maxi- 

milian, Zoli. 

Kratzer Peszách and wife Lea + 7 

children; Michael-Mordechai, Kal 

man, Rosa, Elimelech-Pinchas, 

Menachem-Mose, Zew. 

Krausz Efrajim and wife Rivka. 

Krausz Feige. 

Krausz Lajos and wife Rozsi. 

Krausz Smuel and wife (Breier). 

Krausz Mose. 

Krausz Adolf and’ wife (Helinger) 

+ 3 children. 

Krausz Jicchak and wife. 

Krausz Mose and wife + family. 

Krausz Abraham and wife (Eich- 

ler). 
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Krausz Zudi and wife + 4 children 

Kronovits Zoltan and wife (Briig- 

ler) Fradi + child Ilan. 

Kronovits Abraham and wife. 

Kronovits Isidor + 2 children: 

Zoli, Szerén. 

Konigsbuch + 3 children. 

Landai Hermin + 3 children; Haj- 

nal, Alexander, Miklos. 

Landau Jakov. 

Landau Rosa (Schwarz) + 3 child- 

ren; Aliz, Böske, Manci. 

Landau Zoltán. 

Landau Israel and wife. 

Landau Josef and wife + 2 child- 

ren. 

Landessmann Armin and wife Sara 

+ 3 children; Olga, Lina, Ale- 

xander. 

Landessmann Chajim-Zwi and wife 

Rosa. 

Landessmann Zila. 

Landessmann Simon and _e wife 

(Klein) Rina + 2 6 children; 

Hersch, Pessl. 

Landessmann Bernath and wife 

+ child Alexander. 

Landessmann Jidl. 

Landessmann Filip and wife + 2 

children. 

-Landessmann Avigdor and wife + 

2 children. 

Landessmann Jakov. 

Landessmann David and wife 

(Griinfeld) Chaja + 2 children. 

Landessmann Mose and wife (Far- 

kas + 2 children. 

Landessmann Aharon. 

Landessman Simon-Alexander. 

Landessmann Mihaly. 

Landessmann Izso and wife (Kess- 

ler) Etel. 

Landessmann Bella (Klein). 
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Heu Smuel and wife Lea. 

Hirsch Henrik and wife + child. 

Hirsch Jehosua. 

Hirsch Josef and wife Ethela + 3 

children; Paul, Marika, Judith. 

Hirsch Berl and wife + child 

Herschl. 

Hirsch Chajim-Zeev. 

Hirsch Henrik. 

Hisz Mano and wife (Spiegel) + 

child. 

Hisz Simon and wife + child. 

Hisz Rozsi. 

Hollender Kalman. 

Hollender Bernath and wife Szara 

+ child Chaja. 

Holly Ernő and wife + child. 

Holly Imre Mrs. + child Eva. 

Holly Julius dr. and wife (Gutt- 

mann) Adela. 

Horetzki Adolf and family. 

Horowitz Efraim and wife. 

Horvath Paul. 

Horowitz Abraham and wife + 

family. 

Hoschander Jicchak. 

Hoschander Jiszrael. 

Honig Reisel + children. 

Honig Oszkar. 

Honig Margit. 

Izso Israel and wife Eszter-Malka. 

Ickovits Ede and wife + 3 child- 

ren; Abraham, Emil, Hersch. 

Ickovits Arje and wife. 

Ickovits Abraham-Mose and wife 

Elsa + child Malka. 

Ickovits Eta (Joszipovits). 

Ickovits Josef Samuel and wife 

Blume-Rebecca. 

Ickovits Sara. 

Ickovits Pinchas and wife (Gross- 

mann) Eszter. 

Ickovits Pinchas dr. 

Ickovits Jom-Tov Lipa. 
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Ickovits Sara. 

Ickovits Arje and wife. 

Ickovits Ernő and wife Elsa + 

child. 

Jakobovits Jiszrael-Jehuda and 

wife (Hellinger) Perl. 

Jakobovits Ignatz and wife. 

Jakobovits Josef. 

Jakobovits Josef and wife (Berko- 

vits) Chava + 4 children. 

Jakobovits Lenke (Reismann). 

Jerovinski Nathan and wife + 4 

children. 

Joszefovits Bernath and wife He- 

lena + 2 children; Zila, Zwija. 

Juszkovits Selig and wife (Müller) 

Regina + 5 children. 

Judikovits Hermann and wife. 

Kallai Josef dr. and wife (Widder) 

Rozsi + child Irene. 

Kapor Simson. 

Karmiol Mendel + 2 children; Te- 

reza, Josef. 

Katz Benjamin and wife + 3 

children. 

Katz Mose and wife Lea + 3 child- 

ren; Abraham, Saul, Abis. 

Katz Smuel-Chajim and wife Schin- 

del + 2 children; Sheva Zwi. 

Katz Josef. 

Kertész Steffi (Keller). 

Keszler Israel-Jehuda + child 

Hersch-Mose. 

Keszler Paul dr. + 2 children; 

Ivan, Maria-Anna. 

Keszler Hermann and wife + 4 

children. 

Keszler Jakov. 

Keszler Zwi and wife and family. 

Keszler David and wife Itl. 

Klein Rachel-Lea + 5 children; 

Jicchak, Lipa, Reichl, Chaja, 

Channa. 
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Grossmann Smuel + child Hinda. 

Grossman Simeon Hákohen and 

wife (Wiesner) + 3 children. 

Grossmann Smuel and wife + 2 

children. 

Grossmann Simon 

Gubner Aharon. 

Gubner Hermann and wife Margit 

+ 2 children; Ernő, Edith. 

Guth Mose and wife + 4 children; 

Mark, Jakov, Edith, Sara. 

Guthwirt Eszter. 

Guttmann Abraham and wife 

Kreindl + 6 children; Bernáth, 

Ethela, Frida, Simon, Pnina, Saja 

Guttmann Izso-Cheskel. 

Guttmann Pinchas. 

Guttmann Dov. 

Günsberger David and wife (Nebl) 

Berta + 0 3 children; Stefania, 

Moritz, Agnes. 

Gunsberger Hermann and wife 

Mindl + 3 children; Seindl, Fei- 

ge, Rashe. 

Günsberger Frimet. 

Günsberger Eugen and wife Kato 

+ child Evi. 

Habermann Abraham and wife 

. + 8 children. 

Hajna Armin and wife Böske + 2 

children; Tibor, Emma. 

Halasz Sandor and wife. 

Haendler Irén + 2 children; Me- 

nasche, Szimche. 

Haselnusz Abraham and wife + 4 

children; Jaakov, Aharon, _§ 1- 

mon, Gittl. 

Haselnuss Emil and wife + 2 

children. 

Haselnuss Zirl and family. 

Haupt Pinkasz + 4 children. 

Haupt David and family. 

Hauptmann Jaakov and wife. 

Hauser Selma (Binder). 

Hecht Mose and wife +3 children; 

Mottl, Chana, Beile. 

Heksner Frida. 

Heksner Julia + 1 children; Karol. 

Heller and wife (Klein) + 2 

children, 

Hellinger Betty (Mandel). 

Hellinger Simon and wife (Rigel- 

hof) Fanny + 4 children. 

Hellinger Abraham and wife (Griin- 

feld) Peske 

Hellinger Hermann and wife Fan- 

ny + 1 child. 

Hellinger Aharon and wife Sara 

+ 3 children; Perez, Jehudit, 

Eszter. 

Hellinger Abraham-Josef and wife 

Betty. 

Hellinger Josef and wife Eszter 

2 + child Szeren. 

Hellinger Jicchák and wife (Bur- 

ger) Bracha - child Arthur. 

Hellinger David and wife Rebecca. 

Hellinger Mose and wife Anna - 

child Martha. 

Hellinger Mose and wife (Jakubo- 

vits) Anna + child. 

Hermann Marta + 5 children; Bli- 

ma, Josef, Margit, Lily, Edith. 

~Herschkovits Henrik and wife Ber- 

ta + 4 children; Hermann, Béla, 

Jenő, Paula. 

Herschkovits Sara. 

Herschkovits Jolan. 

Herschkovits Fanny. 

Herschkovits Zsofia. 

Herschkovits and wife Erna + 

child. 

Herschkovits David and wife. 

Herschkovits Slomo and wife. 

Herschkovits Slomo and family. 

Herz Olga (Weissberger) + 1 child 
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(Jakobovits) 

Rebeca. 

Grunberger Frimet + child Eliezer 

Griinberger Leib and wife (Blau- 

grund) Cilia. 

Grtinberger Szimcha rabbai + 1 

child. 

Grün Zwi and wife 

Griinberger Naftali (Laci). 

Griinberger (Lastomir) and fÍa- 

milly. 

Griinberger (Vola) and wife + 3 

children. 

Grunfeld Mark and wife Gisella. 

Griinfeld Aharon and wife + 2 

children. 

Griinfeld Rosa (Berkovits) + 3 

children; Etel, Mirjam, Breindel 

Grunfeld Mordechai and wife Mir- 

jam + 3 children; Bozsena, Cil- 

ka, Piroska. 

Grunfeld Saul and wife. 

Grunfeld Mose and wife. 

Grtinfeld Abraham-Slomo and wife 

(Griinberger ). 

Grunfeld Méir and wife + child 

Aharon. 

Griinfeld Channa (Hollender) + 

child Hersl 

Griinfeld Rafael and wife Rebecca 

+ child Anshel 

Griinfeld Baruch and wife + 2 

children. 

Grinfeld Tova (Treitel) + child 

Slomo. 

Griinfeld Mose and wife (Rosen- 

blum) Berta + 4 children; Piri, 

Mendl, Alisa, Eugen. 

Griinfeld Samu and wife Eszter + 

2 children; Martha, Klara. 

. Griinfeld Mose and wife. 

Griinfeld Eszter Hentsche. 

Griinfeld Sprince. 

Griinfeld Jicchak Baruch. 
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Grunfeld Rebecca Ides. 

Grunfeld Jakov-Jehosua and wife 

+ 1 child. 

Grunfeld Jechezkiel and wife + 3 

children. 

Grunfeld Herschl. 

Grunfeld Elimelech and wife + 2 

children. 

Grunfeld Méir and wife (Weisz) 

Sarolta. 

Grunfeld Benjamin and wife + 2 

children. 

Grunfeld, schochet and family. 

Grunfeld Paul and wife + child 

Mose-Leib. 

Grunfeld Jaakov and wife + child. 

Griinstein Abraham and wife and 

fan.ily. 

Grinstein Zirel. 

Grunstein Ziszl. 

Grinstein Béla and wife. 

Grinstein Zwi and wife Gittl + 

child David. 

Grinstein Chaja. 

Griinwald Méir and wife. 

Griinwald Ethel. 

Griinwald Arthur. 

Griinwald Henrik dr. and wife 

(Herskovits) Ethel + child 

Marta. 

Griinwald Matitjahu and wife + 2 

Grunwald 

Grunwald 

children; Mose, Aharon. 

Hedwig + child Paul. 

and wife + 3 children; 

Mose, Ziwje, Ester. 

Griinwald Hugo and wife + 1 

child. 

Griinwald Béla and wife + 1 child. 

Griinwald Lajos. 

Griinwald Levi. 

Griinwald Jakab and wife Zseni 

+ child Abraham. 

Grinwald Mair. 

Grossmann David and wife Eszter 

+ 8 children; Perl, Sara, Rachel. 
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Glück Samuel dr. 

Glück Zwi and wife + 4 children. 

Glück Dávid and wife (Blum) 

+ child; Jani. 

Gliick Moritz and wife (Friedmann) 

+ family. 

Gliick Béla dr. and wife (Sáfrány) 

Zsuzsi + 2 cihldren; Péter, Ferike 

Gliick Mose and wife Gittel. 

Glickmann Jechezkiel and. wife 

(Moskovits) Siessel + 4 children. 

Goldberger Abraham and wife Sara 

+ 3 children; Vili, Hedi, Jante. 

Goldberger Fischel and wife (Be- 

novits) Eidel + 3 children; Jic- 

chak, Eliezer-Zeev, Mose-Benja- 

min. 

Goldberger Jehuda and wife (Ei 

chenbaum) Elta. 

Goldberger Boriska (Wieder). 

Goldberger Mrs. 

Gordon Gedeon. 

Goldberger Elek dr. and _ wife 

(Rácz) Lily + child. 

Goldfinger Mose-Jicchak. 

Goldfinger Berci and wife Hermina 

Goldfinger Ilona. 

Goldfinger Chajim and wife Regina 

Goldfinger Simon and wife Eidel. 

Goldfarb Smuel and wife Reise. 

Goldfinger Chaja-Gittl + 3 - 

ren; Jicchak, Mose, Jakov. 

Goldfinger Slomo and wife Elisa. 

Goldfinger Jicchak and wife. 

Goldfinger Méir-Abraham and wife 

| ) Hellinger) Ita. 

Goldfinger 1167561 and wife. 

Goldfinger Rézi. 

Goldfinger Aharon and wife Rózsi. 

Goldfinger Eszter (Goldstein) and 

child Simon. 

Goldfinger Arje. 

Goldfinger Bernard and wife + 1 

child. 
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Goldmann Eszter. 

Goldmann Eisig and wife Rachel 

+ 2 children; Ödön, Ernő. 

Goldmann David and child Ernest. 

Goldschmied Mose. 

Goldschmied Josef. 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Goldstein 

Adolf and wife Regina. 

Jenő + 2 children; Er- 

vin, Imra. 

Marci. 

Jechiel. 

Záli + child Elijahu. 
Jehuda and wife 4 5 

children. 
Lily dr. + child Charles. 

Abraham-Cwi and wife 

(Krausz). 

Jehuda and wife Sara 

+ child Kata. 

Mali Mrs. (Gritinstein). 

Méir and wife + 2 

children. 

Amalia (Néber). 

Mendel. 

Jakov and wife. 

Laci. 

Jicchak and wife (Meier) 

Edl. 

Mose. 

Gottlieb Mose and wife. 

Gottlieb Alexander dr. 

Gottesmann Izrael-Dov and wife. 

Gottesmann 

Gottfried 

Gottfried 

+ 6 children; Olga, 

Armin and wife 

Szerén. 

and wife Itl + 1 

child Gyuri. 

Jehuda and wife 1 

Mordechai, 

Dov 

Jakov, Mose, Szara, Janta. 

Gross Zoltan and wife (Berger) 

Szara+ child Juci. 

Grosz Miklos. 

Griin Zwi. 

SL a a a IT NT IN EE a GS EE] 
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Fried Sara-Rebeca-Rachel + child; 

Frida. 

Fried Smuel and wife (Haselnuss) 

Cipora. 

Fried Elijahu and wife Mirjam. 

Fried Heinrich and wife + 2 chil- 

dren. 

Fried Marton and wife (Sprech- 

mann) Eta. 

Friedmann Eugen and wife Rachel 

+ 1 child; Malka. 

Friedmann Leopold and wife + 2 

children; Mordechaj, Nutti. 

Friedmann Israel-Méir, + 2 children 

Vigdor-Jakov, David-Zwi. 

Friedmann Marton and wife + 4 

children. 

Friedmann Paul and wife (Frenkel) 

Sissel. 

Friedmann Zriel, rabbai and wife 

(Moskovits) + child; Mordechai. 

Friedmann Jaakov-Leib and wife 

(Gluck) Mattl + 2 children; Me- 

tin, Nathan. 

Friedmann Elijahu and wife Mir- 

jam. 

Friedmann Kato. 

Friedmann Baruch and wife Netti 

+ 3 children; Mayer, Jakov, David 

Friedmann Ojzer and wife Rozsi. 

Friedmann Armin and wife Steind- 

ler) Etel. 

and wife 

and child. 

Friedmann Josef and wife Breindl 

+ 4 4children; Mordechai, Mose- 

Leib, David, Chaja. 

Friedmann Reisel + 6 2 children; 

Scheindel, Malka. 

Froéhlinger Mose and wife Paula. 

Fuchs Elias and 4 children. 

Fuchs Lazar and 3 children; Avig- 

dor, Benjamin, Lenke. 

Friedmann Mordechai 
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Fuchs Béla and wife + 2 children. 

Fuchs Filipp and wife. 

Fuchs + 2 children; Agi, Andras. 

Füredi Mark and wife Malvina. 

Fürst Adolf and wife Anna + 2 

children; Desider, Ruzsenka. 

Fiirst Helena (Spiegel) + 2 child- 

ren; Jakov, David 

Farkas Dvora-Reisel. 

Farkas Jechezkiel. 

Farkas Kitty. 

Galet Zwi-Eisik and wife. 

Galet Bezalel and wife + 3 children 

Garfunkel Smuel and wife. 

Garfunkel Jechezkiel. 

Garfunkel Pinchasz and wife + 4 

children. 

Gerhard and wife (Moskovits) + 1 

Gerhard Jesajahu and wife (Hel- 

linger) Rebecca + 2 children; 

Efrajim, Menachem. 

Glanz Jaakov and wife (Goldber- 

ger) Margit + 1 child. 

-Glanz Eugen and wife. 

Glanz Zwi and wife (Reismann) 

Hermina + child; Slomo. 

Gleich Margit. 

Gluck Abraham + 1 child. 

Glick Mendel + 3 child; Erika, 

Lily, Josef. 

Glück Gedaljahu and wife (Lorber) 

Channa. 

Glick Abraham and wife (Gellai) 

Zehava + 4 children; Imi, Tibi, 

Edith, Agi. 

Glück Chaja (Rosenbliith). 

Gluck Mose and wife Sabina. 

Gluck David and wife Mirjam + 3 

children; Baruch, Zeev, Rachel. 

Gliick Ejisik and wife. 

Gliick Chajim-Elisa and wife (Lan- 

dau) Chaja + 5 children. 
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Ehrenreich Etel and wife. 

Eichenbaum Arje. 

Eichler Dávid and wife Carolina 

+ 5 children; Ludwig, Hermann, 

Aelxander, Regina, Gisella. 

Eichler Hersch-Leib and family. 

Eichler Josef and family. 

Eichler Sije and family. 

Kichler Abraham and family. 

Eichler Amram and family. 

Eisler Mrs. + 2 children. 

Elefant (Banovce) and wife. 

Elefant Jicchak and wife + 3 

children. 

Eigner Isidor and wife Rozsi + 3 
children; Herbert, Béla, Marta. 

Elias David and wife + 3 children; 

Zwi, Aharon, Lea. 

‘Elias Kalman and wife Zipora + 

| child, Simson. 

Elias Jicchak and wife + 2 children; 

Josef, Sara. 

Elovits Mrs. + 2 children; Meir, 

Channa. 

Engel Miklos dr. and wife (Po- 

latsek) Gabi. 

Erdélyi Aladar and wife (Lang) 

Rene. 

Farkas Jehosua-Heschl. 

Feicoviz Mose and wife + 4 

children. 

Feicovicz Mendel and wife + 3 

children. 

Feld Heinrich and wife (Kaufmann) 

+ 1 child. 

Felder Hermann + 3 children. 

Feldmann Mose and wife + family. 

Finkel Klara (Hisz). 

Flauk Jechezkiel and wife + 6 

children. 

Fodor Dezső and wife (Hexner) 
Irena + 1 child; Tamas. 

Fodor Fanny (Herzog). 

Fonfeder Chava (Moskovits) + 2 

children + 3 grandchilder. 

Foltyn Rebecca. 

Forgacs Leonora (Landesmann). 

Freilich Szidonia + 2 _ children; 

Ruth, Eva. 

Freireich Mordechaj and wife Vita 

+ 4 children; Aladár, Baruch, 

Meir-Aser, Chava. 

Frenkel Mose, 

Frenke] Slomo and wife Reisel. 

Frenkel Jehosua-Herschl. 

Frenkel David and wife. 

Frenkel Pavel and wife. 

Frenkel Mordechaj and wife. 

Feuerstein Margit (Friedlender). 

Feuerstein Etelka (Bloch). 

Feuerstein Rozsika (Coref) 

Feuerstein Kalman and wife (Gliick) 

Reisel + child; Meir. 

Feuerstein Lajos. 

Freund Simeon and wife Juliska 

+ 4 children; Elisabetta, Elida, 

Magda, Lily. 

Freund Arje and wife Breindl. 

Fried Bözsi. 

Fried Ella 

Fried Josef 

Fried Chaja + 3 children; Smuel, 

Sara, Rebeaca. 

Fried Hermann and wife 1 

+ 2 children; Béla, Gisella. 

Fried Josef and wife Debora. 

Fried Benjamin and wife (Sommer) 

Feige + 2 children; Sara, Rebecca. 

Fried Jakov and wife Eszter + 2 

children; Avigdor, Klara. 

Fried Rachel + 3 children; Bluma, 

Sara-Eszter, Saul. 

Fried Mose and wife (Klein) Chan- 

na + 5 children; Sara, Séve, Zwi, 

Saul, Lea. 

Fried Channa-Tova + 3 children. 

Fried Elimelech and wife Dina 

+ 3 children; Mose, Jicchak, 

Jechiel. 



Braun Ernő. 

Braun Béla. 

Braun Rozsi. 

Braun Lajos dr. 

Braun Hermina (Goldfinger). 

Breuer Chajim and wife (Weizen) 

Berta and child Zwija. 

Breuer Peter. 

Brodi Jiszrael, rabbai and wife 

+ 1 child Smuel. 

Brodi Meir-Jaakov, rabbai and wife. 

Brodi Chajim-Zwi and wife + 1 

child. 

Brodi Jehuda and wife (Minz) + 1 

child. 

Brodi Saul and wife. 

Brigler Max dr. and wife (Helin- 

ger) Irene. 

Brügler Josef dr. 

Briugler Rozsi. 

Brtigler Simon + 1 child Wolff. 

Briinn Hella (Engel). 

Briin Béla dr. 

Briin Sandor dr. 

Briin Zoltan. 

Buchalter Albert. 

Burger Mose and wife. 

Burger Zwi and wife. 

Burger Smuel. 

Buxbaum Josef rabbai and wife + 4 

children. 

Biigeleisen Mose and wife. 

Davidovits Eliezer, rabbai and wife 

Beile + 1 child Aharon. 

Davidovits and wife Ethel (Roth). 

Davidovits Aharon. 

Davidovits Jaakov and wife + 6 

children. 

Davidovits Menachem and wife. 

Davidovits Mendel and wife + 3 

children. 
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Davidovits Leib and wife. 

Davidovits Naftali. 

Davidovits Simon and wife Sara- 

Basa + 1 child. 

Davidovits Sara + 4 children; Cha- 

ve-Reisel, Scheindel, Jochevet, Mo- 

se-Jehuda. 

Deri Dov and wife. 

Deutsch Gyula + 4 children; Gizi, 

Rozsi, Josef, Eliezer. 

Deutsch Nattan-Feitl and wife. 

Deutsch Mrs. + 2 children. 

Deutsch Abraham and wife (Davi- 

dowits) + 2 children. 

Deutsch Jaakov and wife (Gold- 

schmied) Chaja + 1 child; Irene. 

Deutsch Jenő and wife + 2 children. 

Drucker Daniel and wife (Gliick) 

Durchschlag Herminka (Braun). 

Durchschlag Benjamin. 

Durchschlag Evi. 

Durchschlag Arpad + 6 1 child; 

Miklos. 

Edelheit Adolf and wife. 

Edelstein Chajim and wife. 

Edelstein Jesajahu and wife (Fried- 

mann) Malka + 2 children; 

Smuel, Malka. 

Edelstein Jiszrael and wife + 2 

children. 

Edelstein Eszter. 

Ehrenfeld Sámuel and wife Szerén. 
Ehrenfeld Jesajahu dr. and wife 

(Mermelstein) Alice + 2 children; 

Reuven, Mirjam. 

Ehrenfeld David-Zwi and wife 

(Fleischmann) Szara + 2 children 

+ grand ch. 

Ehrenfeld Mose and wife Berta 

+ child Felix. 

Ehrenreich Jenő and wife and fa- 

mily. 
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Berkovits Jaakov and wife + 5 

children. 

Berkovits David and wife + 2 

children. 

Berkovits Jona Ben David. 

Berkovits Josef Son of Jicchak. 

Berkovits Meir Son of David and 

wife. 

Berger Jicchak-Méir and wife 

(Eichenbaum). 

Berkovits Nora-Malka (Amsel) + 

1 child; Smuel. 

Berkovits Méir + 1 child Malka. 

Berkovits Josef and wife + 2 

children. 

. Berkovits Jaakov. 

Berkovits Mirjam + 2 children. 

Berkovits Mrs. (Eichenbaum). 

Berkovits Eiseg-Baruch and wife. 

Bermann Josefa (Dundi) + 1 child; 

Gabi. 

Bernstein Baruch and wife and 

family. 

Biberberg Jona and wife + 3 

children; Elieser, Simcha, Katka. 

Biberberg Baruch and wife. 

Biedermann Jicchak and wife Ro- 

sa + 8 children; Eugen, Mirjam, 

Sidolka, Dina, Ilonka, Vilhelm, 

Ursula, Regina. 

Binder Edmond ‘and wife Margit. 

Binder Zerline. 

Bindiger Mose. 

Bindiger Pavel and wife + 3 

children. 

Bindiger Gisi and wife + 38 

: children. 

Bindiger Bezalel and wife + 3 

children. 

Bittermann and wife + 3 children. 

Blasbalg Jisrael and wife Breindl 

+3 children; Zeev (Hedv) Pri- 

met. 

Blau Aharon and wife Rachel. 
Blau Mose and wife + 1 child 

Malka. 
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Blau Mordechai and wife Sidonia. 

Blau Zvi and wife Bergida Jolana 

+ 3 children. 

Blau Salom and wife. 

Blau Icu and wife. 

Blau Abraham and wife + 2 

children. 

Blau Ernestina + 3 children; Ju- 

dith, Dora, Eva. 

Blei Harry. 

Blei Helena (Eichenbaum),. 

Blei Jehuda. 

Blei Lajos. 

Blei Kalman. 

Bloch Etel. 

Blum Helen. 

Blum Lajos and wife + 2 children. 

Blum Alma and wife Fanny. 

Bodner + 5 children. 

Bortner Chajim and wife Berta 

+ 4 children; Lea, Eszter, Aha- 

ron-Uri, Abraham-Ber. 

Bortner Julius and wife 8 

+ 1 child Zelma. 

Bodjansky Bözsi (Schwartz). 

Brand Abraham-Aharon. 

Brand Dov. 

Brand David and wife + 1 child. 

Brand Joel and wife. 

Brand Erik. 

Brand Mina (Mendlovits) + 2 

child; Dov and Mendel. 

Brand Steffi. I 

Brand Rudolf. 

Briindes Jakov and wife Sosana. 

Brandes-Noer Iser and wife. 

Brandes-Noer David and wife. 

+ 2 children. 

Brandes-Noer Ester. 

Braun Hermann, 

Braun Channa (Goldfinger). 

Braun Max dr. and wife (Pfeffer) 

Lici + 1 child; Marian. 

Braun Julius and wife Gizella 
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LIST OF THE HOLY ONES 

Abramovits Marek and wife Berta. 

Adler Gedáljáhu and wife + 6 

children. 

Akkermann Fischl and wife. 

Akkermann Julius and Berta. 

Alster Mendel and wife + 1 child. 

Altbach Maximilian. 

Altholz Menachem and wife (Wei- 

zen) Jehudit + 5 children. 

Amsel Naftali and wife Breindel 

+ children: Feiwel; Eisig; Isac. 

Antal Jehuda and wife + 1 child. 

AschkKenazi Abraham and wife + 3 

children. 

Atlasz Jakov and wife (Reicher) 

Sara + children Emil, Lily. 

Auslander Jehuda and wife (Gross- 

mann) Sara + 3 children. 

Auszlander Menachem and wife. 

Auszlender Mose. 

Ausztern Ferenc 

Balin Aladar dr. and wife (Got- 

tesmann) Rebbeca + child Mirjam. 

Balog Matron and wife + chilldren. 

Baratov, Mrs. + children: Pavel 

and Alice. 

Bardos Max and wife. 

Bauman Sanwel and wife + 3 

children. 

Beck Chajim and wife. 

Bein Rozsi. 

Belz Menachem rabbai and wife 

+ 3 children. 

Benovits Nelly, + 2 children; Jic- 

| hak, Eszter. 

Benovits Mirjam. 

Berger Ernő. 

Berger Etelka. 

Berger Jiszrael and wife and fa- 

mily. 

Berger Jicchak Arje and wife Cha- 

ja + 2 children; Erzsi, Jehuda. 

Berger Josef Jakov and wife Blu- 

ma + 5 children; Avigdor, La- 

zar, Mirjam-Gittl, Chaja-Rachel, 

Eszter, Motl. 

Berger Aharon and wife (Stein- 

hard) Gizi. 

Berger Zalman and wife (Szrulo- 

vits) Szerena + 1 child; Magda. 

Berger Jicchak jun. and wife. 

Berger Jozef. 

Bergida Vilmos and wife Olga. 

Bergmann Ludwig and wife (Gutt- 

mann) Etelka + 4 children; Kata- 

lina, Julia, Carolina, Arnold. 

Bergmann Sarolta. 

Berkovits A. Leopold and wife 

Berkovits Ernő. 

Berkovits Abraham and wife. 

Berkovits Israel-Leib and wife (Ja- 

kubovits) Lea + 1 child; Beile. 

Berkovits Leopold and wife Lina 

+ 1 child Bözsi. 

Berkovits Ernest. 

Berkovits Mattitjahu. 

Berkovits Jaakov + 1 child Josef. 

Berkovits Josef (Lastomir). 

Berkovits Samuel and wife (Mos- 

kovits) Sara. 

Berkovits Chajim-Jechiel and wife 

(Berkovits) Sara. 

Berkovits Sabatai and wife (Grtn- 

feld) Bracha + 1 child Feige. 

Berkovits Mose and wife + 3 

children. 

Berkovits Jakov and wife (Fried- 

mann) Sara-Rebbeca + 3 chil- 

dren: Andor, Zoltan, Gabor. 

Berkovits Jakov and wife Maria 

and Grandmutter Rebbeca. 

Berkovits Josef and wife (Lang) 

Elisa + 3 children; Vera, Trude, 

Meira. 

= Sa es EZT EKET ZEN TEÁT ÉS KA VC a Rs SE TET BO TSA 
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and shawls increased from day to day. Each time we succeded in stealing 

remnants of wool from old sweaters and not one remnant was wasted. 

My vocabulary will not suffice to describe the ideas which our minds 

engendered and the success of the nimble hands which made something 

out of nothing. | 
The woman risked their lives very frequently in performing this secret 

work. The power cf invention and the industry caused us, the women, to 

suffer less from cold. As a result, the death rate among us lowered. 

In recalling that period I think more than once whether I would have 

survived had it-not been for the kindness, the love and the hope with 

which the needle, Tova’s tiny needle, inspired us. 

SZENES ERZSI 
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heads, because the disgrace of being bald headed was the biggest of all. 
The baldness made miserable creatures of us, creatures disposed of any 

human form. 

My shawl was prepared from a piece of material which was torn off my 

under-dress. When we got off two days later in Perlsban our figure seemed 

more human: The shawl gave us a certain self confidence. 

Tova kept the needle as a precious treasure. For a whole month we 

were subjected to hundred searches and were usurped of every 

possible object. But the needle was not found by them. Step by step this 

needle became a symbol, a real life saver. Summer passed away and the 

foggy autumn came followed by winter and Tova sat, “bit off? our 

covers and prepared an under-wear which warmed us a bit. We were 

severely punished. The German woman inspectors beat us without pity but 

as soon aS we were robbed of our rags, the magic needle started working 

nimbly in her fingers. 

In the hours when the work in the factories decreased many of us were 

taken to remove ruins. Outside, the cold air froze the marrow of our 

bones, especially at dawn. The cold increased to such an extent that we 

were indifferent to the inspector’s urgings, because when we stood in one 

place we trembled. It was winter, it was January. 

Under the piles of ruins which we evacuated, we found some rags. We 

succeeded always in saving them and stealing them to the block. Tova sewed 

bags for bread and she bestowed me with a pair of gloves aS a present. 

They were sewed from a pink material and were padded with a lining. 

I think that no present had ever gladdened me as those gloves did. 

Tova devoted all her might to this activity. She worked secretly by the 

dim light. Even to-day I don’t understand how she could retain her strength. 

The tiny needle inspired her with life and strengthened her. In this time, 

there were already more needles in the camp and the S.S. woman learned 

that the prisoners had a real skill. They organized special groups of priso- 

ners who knitted and sewed for them. The commander of the camp did 

not pay attention to this affair until he revealed that white bands were 

stolen from the infirmery. The inspectors coveted the white colour and 

ordered us to knit sweaters from the white threads. 

No one knew who revealed it but most of the inspectors were arrested 

and’ according to rumuors, were sent to a penalty camp. The new women 

inspectors who replaced them were ten times worse but we found comfort 

in the fact that we had our knitting and sewing tools. The quantity of hats 
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beneath her, completely robbed and humiliated, draws encouragement from 

a thin needle, deluding herself that it can perform miracles and restors 

her back to life. 

Tova had a dress which was fastened with golden buttons. I am still not 

sure how she succeeded in holding on to the gold on her way from the jail 

where she had been imprisoned, and keeping it until Kistarcsa camp. The 

fact was that she had got the on death wagon dressed in that dress. 

During the journey she consoled me: Don’t worry my dear, we will 

not starve. In exchange for that gold we will obtain some bread everywhere. 

We'll tear a button from time to time... 

Twenty buttons at least adorned her dress. As for me I saw only 

darkness aruond me but I did not want to discourage her. In a little while 

Tova’s dress was also cast on the big pile of clothes, yes the one with 

golden buttons. 

Later the darkness closed on us and the needle was forgotten. Instead 

of our dress, we were given rags as clothing. I got a short skirt which did 

not even cover my knees and a blouse without any buttons or hooks. We 

were not given any underwear and so on the first days I roamed around 

half naked. Finally I succeeded in obtaining, in exchange for two portions of 

bread, some clothes which protected me more from rain and sun. 

Tova was transferred in the third day after our arrival, to another block 

and she did not rest till she brought me there secretly. We were in Auschwit 

for six weeks. 

Time passed on and I felt as if was afflicted with lethargy. If once 

we were not urged and forced to carry kettles, too heavy for our strength, 

if I escaped hard blows (Toska, the woman soldier beat us cruelly) and if I 

did not have to stand inert for some hours, I tried to sleep. Very frequently 

the rain streamed into the block and I lay in the puddle and slept till I wa" 

awakened and taken from the place. That was an escape from reality. 

Although I witnessed and knew all: the gas cells and death with all its 

horrors I did not want to see and conceive of it as something real. 

One day Tova and I were assigned to a group which was led to the 

railroad station and pushed into a narrow wagon. Previous to this we were 

given “nicer” clothes. I wore a light under-dress which was fortunately 

a little bit long on me. Immediately after we set off Tova took the 

needle in her hand. She took off threads from every dress and began 

in an energetic activity. Dress after dress was changed. Her mind was ab- 

sorbed by one thought: How to form shawls which would cover our bare 
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pocket of his coat and found to his surprise, a white sheet of paper announ" 

cing in black printed letters the approaching defeat of the Nazi. In 

my mind’s eyes I saw the bewildered Nazi calling at his friend: “Wili, 

100%" 

When we arrived I thanked Andray and made for the bunker. In the 

heacquarters, the officers were sitting as usual around the only table there. 

Having greeted me they asked me to sitdown. I began to tell my story 

without delay. That lasted for some hours. I handed the lists and they began 

observing them on the spot, with great tension. 

Suddenly one of them approached me, shook my hand and said two 

words only: 

You succeeded Katia. 

From the Book of Jewish Partisans in Hapoalim Liberary edition. 

K. Carmi (Larber) 

THE NEEDLE 

I shall never be able to understand how Tova succeeded in saving 

and concealing the sewing needle. We were undressed and usurped of any- 

thing we had, in Auschwitz. How could she think about a needle in those 

horrible moments when we were sure our end had come? The place to which 

we were directed was unlike any other which we had known before. In 

the most horrid visions we could never have conceived of such a place. 

We were five hundred in number. We were pushed into the wagons 

in Kishtratza and on arriving at the camps were thrown outside. Someone 

stood on an improvised stage, signaling with his hand to the left and to 

the right, as if leading an orchestra. Two hundred of us were directed 

to the right, towards an unkown fate. They snatched our purses along 

with other things we had, cut our hair and shaved our heads. All this 

was done with a devilish speed. Our minds and hearts were paralyzed. I 

felt as if I had been pushed from a high cliff down into a dark pit of 

death. In this very moment Tova whispered in my ear: "I succeeded in 

saving the sewing needle”. The precious object sparkled between her fingers. 

I glanced at her and could not grasp the meaning of her words. If reality 

was not so hopless it could seem as if the situation was taken out of 

Andersen’s stories: A person walking on a razor’s edge, an open chasm 
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desert, about amusements in Rome and about thundering canons on the 

banks of the Seine. 

Sitting and hearing their haughty stories I suddenly threw a question: 

— And now where to? 

— Now, opened the senior, we are pursued by the bloody Yudobol- 

Sheviks. 

This statement indicated indifference and for consolation, as it were, 

they raised their glasses and resumed drinking. 

Raising my voice I ventured: 

-- What will 1 do if the "Red" attain me? 

— I offer you an evacuation, continued the other. 

— But for Gods sake, where to ?, I cried out. 

— Go to Bratislava. 

— And if they arrive there too? 

— Head for Praha then, and if... 

Here a Silence fell for a moment. They were both struck dumb and all 

of a sudden cried at me: | 

— From there to Berlin’ to Berlin, 

— And if they reach Berlin too? 

Once more there was a silence in the wagon and one of them lowered 

his voice and emitted bitterly : 

— Yes, it would be rather bad, 

I stopped engaging the Germans in questions and answers and as for 

them they ignored my presence and resumed their drinking. I peeped 

through the thick folds of the material which covered the wagon and I 

saw houses flowing fat before my eyes. I understood immediately that we 

arrived at Ruzonberok. 

A long military coat hung near me. All of a sudden, without thinking of 

what I did, I took a placard and put it in the pocket of this coat. 

The car halted at the town square. The German officers parted from 

me by a hand shake and said: “Remember my words evacuation”. 

A sun lit day. Andray stands in the entrance of the village’ leaning on 

the automat and smiling at me. My spirit is high. Soon, when I go up to 

Parshiva, my mission will be over. 

— Andray, I called at him, accompany me up the hill. 

Without a word he took my valise and we were mounting. Perforce I 

smiled. In that moment the German officer must have put his hand in the 
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with a heap of papers which contained a precise Ist of the head-Gardist, 

maps of the fortifications of the town etc. We separated with great excit- 

ment, wishing each other a good luck. 

I returned to the hotel. While I was hastily packing my things I was 

thinking anxiously whether I would arrive safely with my valise which 

concealed so many dangers. I left a letter to Mr. Vaber expressing my 

gratitude for his hospitality and my sorrow at his refusal to help me. 

I walked to the road which was full of movement. Every several 

kilometers I came across military troops. I made my way hastily in the 

white snow trying to drive my worries about the valise out. Soon I 

arrived at one cf the sideway stations, occupied by Hungarian soldiers. 

A military cart stopped by me and a Hungarian soldier consented to 

pick me up. I detected in his curses a deep hatrel for the haughty Ger- 

man. The cart crept on leaving two trenches in the soft snow. I under- 

stood that in this way I would never arrive at Rozonberok, therefore I 

decided to get off the cart and try to halt a car. I stood on the margins 

of the road while the cars passed quickly but did not stop. A wintry fog 

covered the road and the cars kept speeding with their lights cn. Two 

spots of light which penerated the foggy curtain disappeared not far 

away. I felt relieved. It was a car which dragged a larys wagon, covered 

on both sides. The driver signaled me to mount on the wagon. In entering 

in I was surprised to discover a room on wheels... two comfortable arm- 

chairs, a table and even sofas. Two German officers were sitting in- 

side, sipping from a bottle of wine which stood on the table. They 

welcomed me politely asking me first where I was going. I told them my 

banal story and lay my valise near me. They offered me sandwitches 

and even invited me to drink with them. I thanked kindly but refused 

the drink. A sudden thought crossed my mind: If they only knew whom 

they are driving. With sorrowful voice I lamented the fate of my 

parents who wandered from place to place because of the nearing of the 

front. One of the Germans shared my sorrow and said with a sigh: 

- Ya, such is a war. What can one do? 

I asked them naively where they came from and where they were 

going. 

— Where from ? — asked one with an ironic smile on his face — Where 

not from ? 

From then on stories began streaming about battles in the African 
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IN THE MISSION OF CONSCIENCE 

“Bread... water’. The tumult of the town did not cease. Numerous 

soldiers marched in disorderly rows. Further on, a moving scene was 

exposed to my eyes: A long column of Russian soldiers, ragged and 

barefooted were led by German on the snow and ice. The captives clang 

to each other from the penetrating cold. Few words escaped their lips: 

“Bread... water’. From both sides of the street citizens were standing, 

accompanying the mournful column with deep sorrow. Suddenly, some 

loaves of bread were thrown from among the crowd toward the captives. 

The German guards reacted with heavy strokes of their rifle-butts. 

The column disappeared around the corner of the street. The side 

walks were empty and the few citizens left in town, went back home to 

shut themselves in. Only here and there could you see people sneaking 

away and glancing rapidly at the side streets. I arrived at one side street 

evading the German soldiers who were digging trenches for the tanks. 

1 did not dare to approach. I stood afar and watched their work. Suddenly 

I was aware of a man in the corner of the street who fixed his gaze upon 

me. After some minutes he crossed the street and walked in my direction. 

His face was familiar and I tried hard to recall where from. Only one 

step separated us when I cried at him with recognition: “Karol, what are 

you doing here?” 

There was a sudden flash in my mind like a lightening on a dark 

winter night: But it was Karol, who had been summoned to Banska Bis- 

teritza during the revolt. . We sneaked towards one of the trees with 

great excitment and immediately I began questioning him. Karol told me 

that he had been sent from his troop to Liptovsky St. Mikulash to spy 

on the German reinforcement in the town. I told him a little about my 

particular mission and during the conversation I learned that he possessed 

the material I needed. He had been in town for some days and owing 

to his total detachment from his regiment he could not transmit the 

material. I wondered at the coincidence: Two persons had been sent to 

the same town from different places for the same mission. I had tired 

my brain for hours trying to think of a reliable source which would 

furnish the necessary information, but in vain. Then all of a sudden, all 

the problems had vanished. Karol asked me to wait for a while till he 

brought me the material. Relieved and satisfied I sat down by the tree, 

the valise with the placard near me and smiled to myself: What a myste- 

rious hand directs the order of all things. Karol returned in the meanwhile 
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nicated with Egon Roth who saw to the transference of the letter to Swit- 

zerland and London. 

Sorotzin was repaid. We sent Zehava a packet and something for 

encouragement but she did not live to receive them. 

9.10.66 Ycht Gregor 

A LETTER FROM AUSCHWITZ 

We are sure you know nothing about our 1 

Only few remained from the first. We were not taken to work but to 

death camps. We want to tell you the truth about our life which is horrible. 

There are here Jews from all countries of Europe. Transports of ten 

thousands Jews arrive every day and every night. Only few reach the camp. 

Old folks, children, mothers and even young people are thrown as cattle 

to trucks and are driven to the slaughter place. There, with great and 

long pain anc agony which cannot be conceived by anyone, Some more are 

thrown into the fire. The nights are the worst. But who knows wether 

life in the prisons is better. We work half naked, we are beaten and 

attacked by the dogs of the guards. When we set off to work we do not 

know if we will come back. 

Around the camp there are amusements but our pillows are full of 

insects which cause many deseases. There is no medical help. 

Hundreds of dead lie every day before the tents. They die from the 

beatings, the hunger and the diseases. We don’t feel anything, we are not 

human beings any more. They have turned us into beasts. I do not refer 

to Jews only but also to thousands of Aryans who live and die in the 

same way. It is impossible for men who did not live here to grasp 

how we are urged during half a night, die in the morning and do not 

get up forever. Healthy people are slaughtered too. We witness the end 

of our nation. 

We don’t want to die in this way and we cannot supress our feelings 

any more. This is the first piece of information we send. If you receive 

these words know that we are waiting for an answer. If you are unable 

to lend us any real help then send us a few words to encourage our souls. 

Remember that here young Jewish boys and girls are waiting for a 

sign of life from their brothers. Let your hands strengthen 

9.10.66 
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In Parshov we descended to visit my brother and his family and there 

I was informed that an expulsion order against all Jews in eastern Slo- 

vakia was issued. On that very evening we took a fast train to Nova 

Mesto Nad Vahum where, on the following day, we were informed that 

the expulsion order was still effective for western Slovakia only. All 

this happened because of the fast nearing of the front. Two days later, 

we returned to Michalovce, gathered our things and set out for Bratislava. 

Michalovce was completely evacuated of her Jewish population. 

On our way tc Bratislava we met some friends who were dispersed 

in various corners of western Sovakia. To my best knowledge those 

people died: Ester Faufeder who was lost with her family, Eng. 

Boiksboim who fell as a hero in the Slovakian revolt, Smolovitz who 

was expelled from Parshov with his parents and Egon Roth who fell 

near me in Dukovitz mountains, near Banska Bisteritza, in the Slovakian 

revolt. I brought Egon to a Jewish grave in Banska Bisteritza. 

Benjamin (Berri) Bornstein 

Kibutz Kfar-Masaryk 

TIDINGS FROM AUSCHWITZ 

It was on a certain day between Christmas and New Year’s Eve of 

the year 1944. We were sitting at home with some friends when Harry 

Shwartz and Shtafi Klein broke into our house with great excitment. We 

understood immediately that something horrible had happened. Indeed 

they had a very unusual story to tell: A letter was received from Auschwitz. 

sorotzin’s son was in an S.S. regiment and a guard of Auschwitz 

camp. He brought a letter from Zehava Goldberger, adressed to Harry 

Shwartz and a booklet bound with a green material. The letter was 

written in Slovakian and contained a notice that if something was not 

clear he should see Dr. Vicht. Harry did not grasp the meaning of this 

remark, but when we touched the envelop and the cover of the booklet, 

we revealed a piece of silkish paper with Hebrew letters on it. The léttérs 
were so tiny what we tried hard to decipher them. Their content was as 
would follow. 

We were bewildered to read the letter and understood that something 
horrible befell our people. We had an authentic certificate. We commu- 
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seemed more secure. The Slovakian State Minister Sano Mach held us 
frequently in tension especially after his declaration that “more will 
follow”. He looked Obviously for an alibi and did not make any effort 
to continue liquidating the remnants of Jews. 

I was lucky to be able to keep my parents and my wife due to my 

connections with the inspector of education (who regretted as a Catholic, 

the horrors committed by the regime). After Passover of 1943 I succeeded 

in moving my parents to Hungary, to Budapest. My father died at the 

age of 79, undoubtedly from suffering and shock. My late mother did 

not escape fate and was taken, with my sisters, from Hungary to Auschwitz. 

Those months were very long. The battles in the eastern front lasted 

a long time, though it was known by then that the Russian had gained 

the upper hand. The German did not give up easily and retreated step 

by step. We succeeded in living out 1943 and began 1944 with a great hope 

of survival. 

The year 1944 was more encouraging in eastern Slovakia and its 

environments. There were signs of the appearance of groups of Partisans 

in Vienna mountains. 

These activities heralded the approach of the Russian front. On the 

other hand small numbers of Jews suffered from it since they were 

charged with assisting the Partisans and even with direct activities. Our 

secret joy was mixed with fear that the oppressors would take advantage 

of the last moment to liquidate the last remnants of the Jewish popula- 

tion. It was clear that every piece of information which indicated danger 

made us hide. We did not rely on any confirmed document but wanted 

only to survive this difficult period of wrath. 

The broadcasting of London and Moscow radio stations were heard 

more freely by the non-Jewish population. The hypocrisy of this popula- 

tion was fully exposed and there were people who regretted the events 

and sought to purify themselves. We all waited for the German resistance 

to collapse and for a possibility to avenge when the Russian army paraded 

into Michalovce. 

We did not succeed in seeing it. While we were waiting, a message 

was received with an order to concentrate all the remaining Jews in the 

synagogue yard. The families were gathered but not all of them. The 

panic was great because everyone thought that the end had arrived 

and that we would be led to concentration camps. We left Michalovce 

by chance because of Miriam’s illness, in the direction of west Slovakia. 
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not the full stop. The rulers held some fixed lists and every Friday and 

Saturday there was a hunt for hidden families. Every Friday and Saturday 

we were witnesses to a ccncentration of several families before a trans- 

port. We thought naively that it was impossible to drive out more Jews 

but we were. awfully mistaken. A second wave 01 transportations occured 

in June and the townlet was quite emptied. Our school was a sort. of 

scale by which we could measure the extent of the disaster. 

After the second wave we were left with 60 pupils aged from 3-16. The 

inspector of education did not come to visit us as he knew the exact 

number. He ignored me and did not demand a further diminuation of 

teachers. Thus we carried on. 

Egon was the first to recover from the shock. He saved himself by 

hiding and cared, disregarding dangers, to leave the town without in- 

forming us of his destination. He simply disappeared for a week. Then 

he suddenly returned with seven birth certificates on which were the 

names of seven hidden boys and girls who had been christianized, as it 

were, before 1938. These certificates were designated for young members 

of the movement who succeeded in hiding. He brought them from a 

Pravoslavic priest in an out-of-the-way village near the Polish border. 

The revelation of this source of certificates saved the lives of hundreds, 

may be of thousands of Jews in Slovakia. This action of Egon pushed 

other Jews to obtain such certificates from Catholic priests. One could 

possibly obtain them from priests of the Greek Catholic church. But 

it was the little Pravoslavic church in eastern Slovakia, which made the 

biggest contribution to the saving of Jews as well as the Evangelist 

church (Lutheran) which suffered most under the fascist regime. The 

acquisition of the certificates involved bribe giving as a means of pro- 

tecting the survivors. 

The life of the Jewish congregation in Michalovce was completely de- 

composed. All the judges, the administators, the Rabbis, the Cheder teachers 

were liquidated. The life in the congregation was very poor. The deputy 

of the committee of education A. Singer succeeded in escaping the first 

wave but was not forgotten later. We went on living in fear during 1942 

and only in 1943, after the first defeats of the Germans in the eastern 

front, did we feel a slight relief. This came as a result of the interference 

of the Catholic church before the notorious president Tisso, who was 

himself a Catholic priest and had signed the deportation rule. 

In 1943 many Jews returned from Hungary because life in Slovakia 
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in order to prevent them from going to liguidation. But those actions 

did not help much because of the warnings adressed to the remnants 

of the families by the authorities concerning the absence of their sons 

and daughters from transports. In many cases the parents decided 

to hand over the hidden son to the authorities. Only in a few cases 

did we succeed in convincing sons and fathers not to present themselves 

and instead, to flee to Hungary. Their flight which was neither organized 

nor prepared was doomed to failure. In most cases they were caught, 

delivered and exiled. 

The Michalovce region was the first to come across anti-Jewish laws 

and mass deportation of Jews. On the 4th of May 1942, on the Sabath 

(as usuall), Hlinka men (S.S. in Germany), dressed in black entered 

the main street of Michalovce and covered the whole town. They closed the 

entrance and at night, with the help of the gendarmes and the local 

Hlinka men began evacuating whole families, “purifying” whole streets 

and directing the expelled towards trains. This mass expulsion lasted 

three days and three nights. The shock was so great that nobody knew 

what to do. Everyone was waiting with his valises for the hangers to 

come. The greater part of the population was expelled in those three 

days from Michalovce and its surroundings. With my family, I waited 

in front of the house. Only later was I notified that the chief inspector 

of education protected me, my family and some other teachers’ families. 

I will never forget how the old judge and his family were driven 

along the main street and how he was treated. They drove him with an 

awful cruelty. The unhuman devouring beast was exposed to all. Our 

fellow teacher Esther Faufeder and her family were also taken in that 

big deportation. Some teachers who hid, remained alive. We could grasp 

the extent of this deportation only when we returned after some days to 

school and found the desks empty and the classes deserted. 

Only 100 pupils were left out of 700. This small number reflected 

faithfully how great the disaster was. With no other choice, we reor- 

ganized ourselves and concentrated the children around us. Roaming 

around the streets or around home was dangerous for the children und 

the irony of fate was, that school became a protected area. There was 

not even one case after the deportation in which a child was called from 

school in order to be expelled with his family. We diminished the number 

of teachers in accordance with the number of pupils. The married women 

teachers ceased to work and thus we continued our life. But this was 
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in the best cases, were transferred to prison camps in Hungary. Only the 

youth movement found a way to transfer a small number of Jews to 

Hungary and provide them with false documents, thus enabling them 

to make a living and even to mix in the life of the movement. 

In the year 1941 youth movements in Hungary pushed forward strongly 

by absorbing members from Czechoslovakia. Being located near the 

border Michalovce played an active role in the illegal crossing though 

very late, when the Sword of Damocles was already above our heads. 

There was not any tendency on the part of the families to send their 

sons to work camps in Novaki, Srad and Vienna, which were organized 

and conducted by the Jewish centre in Bratislava because there was 

not great confidence in its activities but an anxiety with regard to the 

concentration of Jews in those work camps. Finally it became clear that 

the work camps justified themselves during the Holocaust of Czechos- 

lovakian Jewry because few were sent from there to annihilation camps. 

As it is known, the three work camps joined the Slovakian revolt of 

29.8.44 and recorded a brilliant page in the war history against the Nazi 

within the frame of military troops. 

The first months of 1942 passed with great tension among the Jews. 

Much contradictory information arrived from the Jewish centre and 

from private sources and nobody knew what the morrow would bring. The 

German system was clear- to hold the Jewish population in tension with 

rosy promises of keeping their lives, and only during the Holocaust to 

strike them suddenly and with a mighty exactitude. In Slovakia the 

government, including its executive branches, was actually under a rigid 

German inspection. In more than one case the Slovakians surpassed the 

Germans in executing the Nirenberg Laws and furthermore put the whole 

administration uncer German control. They wanted to prove in various 

ways their loyalty towards the German Reich. Thus it happened that in 

March 1942 the single girls were, all of a sudden, taken out of their houses 

and driven into trains under the pretext of an urgent work in Slovakia. 

We lived with the illusion that this might be right and the letters that 

came from the girls held us in this illusion for a long time. In April 1942 

the boys’ turn came. The professionals were, very wisely, ordered to take 

various tools in order to create the impression that the concentration 

was owing to a necessary work. The Jewish illusion worked in this case 

too. In the first two transports we lost our best youth. The movement 

members felt that it was time to organize a propaganda among the youth 
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Egon. We were charged with an additional task, that of communicating 

between the townlets and the Jewish center in Bratislava. This task was 

of great importance because the post, the telegrapn and the telephone 

services were censured. The hours of free movement in the streets were 

limited and we could stay outside (on the sidewalks only) from dawn to 

dusk. Among other things of value which were confiscated were radio sets. 

We were left without any information on what was happening in Jewish 

life, in the stately areas anc in the world affairs in general. It is not to 

be forgotten that the Second World War was at its peak and that any 

encouragement from losses on the part of the German army was quite 

crucial. Exchange of information was carried out during prayer time in 

the synagogue yard, the only place where Jews were permitted to gather 

Though I was not religious and did not go to pray in the synagogue in 

the fixed hours, I went there to transmit the information which I heard 

by myself from my gentile neighbour. He and his wife were devout party 

members but thought obviously about the future and let me hear the 

news from London and Moscow first through the door which separated 

our apartments and later in their room. This source of information was 

very important to the fearful Jewish population. 

In the winter of 41-42 the Jews were mobilized for street cleaning 

and sewage draining in the main street of Michalovce. This was done in 

order to gradually humiliate the Jews. In the beginning of 1942 we felt 

the knot fastened around our neck. We felt that something unknown was 

going to happen to us and to the world. By information that infiltrated 

from Poland we gathered that the Jewish population was concentrated 

in ghettos but enjoyed as it were an autonomous life. The term “ohetto”’ 

in its full meaning was not yet grasped in Czechoslovakia. In Michalovce, 

Jews had to leave their apartments in the main street and move to 

humbler ones in side lanes. We lived in constant fear without conceiving 

of any solution or without seeing any possibility of leaving the country 

since in the north was Poland under the Nazi yoke and in the south 

there was Hungary where the government was not at all friendly to 

the Jews. 

The possibility of moving to Hungary in 1941 was not fully exploited 

because of the Jewish tendency to hold the family together as long as 

possible, even in the worst economic conditions. On the other hand our 

brothers in Hungary did not make special efforts to absorb those that 

did cross the border. Those who succeeded were usually imprisoned or, 
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of absorbing much knowledge. Apart from teaching a profession we 

found fit to introduce a systematic study of Jewish history and the Hebrew 

language. In this aim Egon came to our help. He took upon himself the 

professional teaching and attained remarkable achievements in a short 

time. After some months he brought the pupils to a state where they were 

able to hold a conversation in Hebrew. He enlarged their horizons in 

the field of Judaism too. Egon succeeded in winning the class and apart 

from several pupils, all joined the Hashomer Hatzair movement. To our 

happiness part of those pupils live at present in Israel and can give 

evidence to my words. 

Egon had an uncommon apprcach to adults and to his ideological 

opponents. This was due to his personal qualities and his great familiarity 

with all fields of Jewish sciences. He Knew by heart almost the whole 

Bible, was familiar with interpretations, knew now to be strong in 

debates but never agressive. His personal charm influenced all those who 

met him. I recall how one of his opponents Haim Greengeld, may he 

live a a long life, who was the head of the Agudath Israel move- 

ment made friends with him and looked for a possibility to converse 

with him in his free hours and to draw encouragement from his opti- 

mistic state of mind. They always conversed in Hebrew. For me, he was 

not only a friend and a comrade but also a brother. Thus was he with 

my family, when he moved to our home. More that once I had a feeling 

that his absence, for a day or two, worried my parents more than my 

absence did. Thus he endeared himself to us and to all the people and 

thus he still lives in my memory. 

The last months of 1941 became more and more difficult. The daily 

struggle to keep the school and the worry about livelihood showed their 

signs. The whole Jewish population felt that they stood before fateful 

events and nobocy knew what would happen on the next day. Michalovce 

was the first town to know a law which obliged all the Jews from the 

age of six, to bind a yellow patch around their left arm. Some months 

later there appeared a state law which forced the Jews to bear a yellow 

Magen David on the chest. 

Those laws came to restrict the Jews in their activities and only 

persons who were declared economically important or government officials 

were excused from wearing the Magen David. Thanks to my connections 

with the inspector or education, all the teachers were considered govern- 

ment officials (though they cid not receive their fees), among them 
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As I said before Hashomer Hatzair was a strong movement, with a 

rich past and with many able instructors. The year 1941 demanded more 

than this. The graduates of the movements were sent for training to 

various places in Slovakia. The training courses were overcrowded and 

more than once boys and girls were sent back home, there not being 

a possibility to absorb them. The situation of the youth movement de- 

manded a leader of an extraordinary character. Hashomer nest was bestow- 

ed with one. 

In the beginning of the school year 40-41 the movement trainees 

presented to me their new instructor, Egon Roth, a young tall fellow, 

thin, with golden locks on his forehead and a pair of spectacles on this 

nose. He was slightly slouched and was constantly smiling. I had not known 

him before but a short conversation sufficed to established a true friend- 

ship between us. He had a personal charm which influenced everyone 

who came in touch with him. His appearance, his awareness of what he 

wanted and of what he could achieve, his attitude towards people which 

was careful, almost Ciplomatic but at the same time Sincere and true, 

ensued from his high intelligence and his numerous talents. His voice 

sounded nice and warm. He could act and recite and understood both 

the young and the adult. He was exceptionally clever and was particularly 

familiar with the Jewish sciences. He handled the Hebrew language well, 

wrote plays anc composed poems. He did not acquire his vast knowledge 

at school because of bad health bud received an excellent education at his 

parent’s home. His father and mother were progressive people of a rabbi- 

nical family. At the age of 17 he prepared for the matriculation exami- 

nation at school and came in touch with Hashomer Hatzair movement 

in Parshov. He joined it and some months later became one of its leaders. 

Following the decision of the movement he stopped his studies and was 

sent aS an instructor to Hashomer nest in Michalovce. His task was to 

organize a group on a large basis and to take care of the education and 

work of the Jewish youth. 

The youth of Michalovce was bewildered by the new regime and its 

prohibitive edicts and felt the ground tremble under their feet. This 

concerned hundreds of boys and girls of various origins of Michalovce 

Jewry. The youth needed a strong man and a helper. The figure of Egon 

answered those needs. 

The higher grades of our school were mixed. They consisted of able 

pupils who wanted to continue their secondary learning and were capable 
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absorbed pupils to the age of 16-17 and got three additional teachers: 

Eng. Boksboim, Dr. Fisher and Zempleni Oscar. 

At the beginning of the new school year the government suspended 

our fees and thus the burden of maintaining the enlarged school fell on 

the congregation and on the teachers themselves. The congregation taxed 

the Jewish population in order to maintain the school but the truth was 

that the majority could not pay the money and others escaped this burden. 

The teachers were not only occupied with education and instruction but 

also with collecting taxes. We came out from more than one Jewish home 

embarrassed and down hearted. As a result the teachers’ source of income 

was Gemolished. However this fact did not prevent them from continuing 

their mission. 

The mass dispossession of Jewish families from the sources of 

livlehood caused the children to appear in school with no food or appro- 

priate clothes. We could not accept such a situation and together with 

the directorate of the congregation, and with the help of the Joint which 

acted in Slovakia in those days, we opened a public kitchen and a public 

dining room in order to secure a minimal 0106 for our pupils. We pro- 

vided every needy person with two hot meals. We mobilized parents to 

cook those meals and gathered products among the Jewish farms left in 

the area. Thus we continued our life. We cared also for clothes. We 

established a bond of money and goods, supplied clothes and shoes and 

took care that the children would not be hungry and barefooted. All this 

was done apart from the educational work. Our situation was not at 

all easy. Many boys and girls of the age of 17-18 who did not find any 

sense in further learning went icle in the streets. It was necessary to see 

to their employment. 

The Jewish youth of Michalovce were instructed by the youth move- 

ments, and, in search of solution, joined one of the existing movements. 

In 1941 al the youth movements reached their climax, in size. All of them 

with Hashomer Hatzair in the lead were not satisfied with an ideological 

education but had to search for half or full employment of the youth. 

Thus, with the participation of the congregation, the Joint and the Zionist 

movement, courses in carpentry, installation and sewing were organized 

Some tens of boys and girls from all the movements joined those courses. 

Their activity was blessed. They learned not only the profession itself 

but also theoretical and practical problems which touched the profession 

Our teachers made their contribution in this field as well. 
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the celebration inspite of the threat of the religious circles to boycot it. 

The main point of 81506026 was not the content of the program but the 

fact that, boys and girls were going to perform together. After a long 

debate and a danger of cancellation by the Rabbinate we agreed to a 

seeming compromise in separating boys from girls in the common per. 

formance. Actually we performed as we had decided with the full 

support of the head of the congregation and the head of the committee 

of education. The success was unpredictable. Even the pupils who were 

urged not to appear on the eve of the festival, stole to the stage at the 

beginning of the celebration and thus manifested their solidarity with the 

teachers. The enthusiasm on the first evening was so great that we had 

to reperform on the following day. That was the first ice breaking in 

the life of the congregation which was not till then used to an activity 

of that nature. 

The preparation and the execution of the Purim celebration was 

easier and more successful. Many sights of this celebration are deeply 

notched in my memory. 

The political development in Slovakia was not favorable to the Jews 

Anti-Jewish laws followed one another. Limits were set on the 

economic life. The Jews were gradually forbidden to engage in certain 

professions; Jews were discharged from governmental positions, from 

economic companies and from various institutions. In the region of 

Michalovce there were Jewish proprietors and rich farmers. The law 

reduced them to some tens Jewish farmers while their land was 

transmitted to non-Jewish inhabitants. Trade houses as well, were urged 

to employ Aryan partners in manufactures. Al] this brought about a 

displacement of hundreds of families from their sources of livelihood 

Only a few succeeded in aquiring seeming partners who in the long- run 

also pushed the Jews out of their employment. We were all alert to this 

evolution and we knew that in the beginning of next year we would have 

to be prepared to absorb a wave of 200 pupils in the high grades. So did 

it happen. 

In the end of the school year 1939-40 all the Jewish pupils were 

thrown out from Secondary Schools. With them professional teachers were 

thrown out too. The development was so quick that during the school 

vacation we sought to absorb the pupils as well as the teachers. On 1.9.1940 

the number of classes in our school grew from ten to nineteen. We 
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We kept a gentleman’s agreement and we maintained regular friendly re- 

lations with the heads of these movements. 

In the first school year 1939-40 we enjoyed the financial support of 

the Department of Education Írem which we received a full fee. 

Already during the first months of the school year one felt the positive 

side of the establishment of an independent Jewish school. The children 

were liberated from the fear and distress to which they had been used 

in the state schools. They came to school gladly; absences were few and 

the achievements in studies improved from month to month. A close 

relationship was established between the teachers and the parents and 

the results were surprising. All the teachers devoted themselves to instruc- 

tion and education winning the children’s heart and the school came to 

be the children’s second home. Furthermore, the partitions between the 

biblical and the secular studies vanished. 

Though the organization and the building were under our control, 

we took the pains to enable the chilcren who wanted it to go on learning 

the Bible. The teachers of Talmud Tora who at first treated us suspi- 

ciously and were anxicus lest we would occupy their places, understood 

that there was not any contradiction between us in the field of instruc- 

tion and education. A sort of cease fire was declared which turned in the 

course of time to a mutual understanding. It was not easy to satisfy 

the Cemands of the law and the demands of the religious members in 

the question of learning. The buildings were not sufficient but we or- 

ganized ourselves in such a way as to satisfy both sides. The studies 

were carried on from the earliest hours in the morning till the latest 

hours in the evening with a full harmony. There were two to three shifts. 

The mutual understanding between the teachers and the pupils and 

between the teachers and the parents, created a fertile educational atmos- 

phere and the achievements followed. The teaching staff covered by its 

talents not only the pure educational field but found place and time to 

encourage musical activities, sport, dances arts and crafts clubs. 

Being members of the Zionist movement we made our best to intro- 

duce the Jewish spirit into school. We planned earlier to give a Zionist 

expression to the Jewish feasts and we prepared to celebrate Hanuka 
in this spirit. The teachers made tremendous efforts with a full coope- 

ration from the pupils’ side. We organized the celebration as we had 

planned but, in the last moment, we met the bitter opposition of the 

religious circles. We were not ready to give up the national character of 
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at a rapid pace and the inspector received in advance my recommendation 

on the candidate. 

The religious sect in the committee demanded a short intermission 

for consultation and asked me to pass at least two more candidates of 

their recommendation. We agreed and so, my wife Miriam, who was their 

representative, and another native woman were elected. I was the oldest 

of the staff which included: Benyamin Bornstein, Laco Deutsch, Feri 

Braun, V. Grinfeld Smolovits Gizi Rot (Braun) Regina Fischer (Deutsch) 

Ester Faufeder, Miryam Friedman (Bornstein) and Miryam Moskovits. 

The teahers’ election day passed with great tension which reached 

its peak when the inspector insisted on selecting a school headmaster. 

For him my candidature was obvious and he suggested it. The regilious 

sect could not reject his suggestion and had reservation only about the 

final choice. For reconciliation it was suggested that I should be elected 

for a limited period of one year. In three days we gathered all the 

selected teachers and on the 15% of September 1939 we opened the school 

gates. Our great happiness was mixed with grief since on this date a war 

was declared by the German on Poland. Their troops moved through 

Michalovce and the whole region. Part of the teachers were mobilized by 

the Slovakian army so that by the end of the first day we had to close 

the school. As it is known the war against Poland was short. At the end 

of some weeks our school resumed its regular course. 

We made use of this intermission for an interior reorganization, for 

a preparation of a precise curriculum and for an exact clarification of 

our educational aim. It turned out that the whole staff belonged to a 

Zionist movement of one stream of another and that it inclined towards the 

leftist stream. Among us we stated as our purpose, to educate the children 

in a Zionist and a pioneering spirit. 

I never concealed my membership in the Hashomer Hatzair move- 

ment. I was in direct contact with the Hashomer local nest and I acted 

among the adults within the compass of Hachalutz and the Zion Workers 

Left. Already in that year there were in Michalovce some very strong 

youth movements. In the first place was Hashomer movement which 

included several huncred trainees. Next was Bney-Akiva followed by Agu- 

dath Israel Youth and Beytar. 

Though all the teachers were under my influence we never prevented 

our pupils from joining the movement which they had chosen to join. 
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ten vacancies: was published in an official paper of the Department of 

Education. In that same year, many Jewish teachers were discharged in 

Slovakia from state schools thus being deprived of their livelihood. To 

those were joined Slovakian civil teachers who had been teaching in those 

regions which, in accordance with Vienna treatise, were reannexed to 

Hungary. Following the advertisement of the ten vacancies, hundred 

of applications from senior certified teachers were received. According 

to law, seniority and experience had to be accounted for in choosing the 

teachers. All those who established the school, including myself, had as a 

clear aim to compose the staff of people with whom we were well aquainted 

and who were known to have a Zionist past. 

In the frame of the congregational directorate a committee of edu- 

cation was elected with A. Singer as a chairman and Dr. Goldstein as his 

deputy. The composition of this committee of education reflected the 

congregational directorate which was not purely Zionistic. AS was ex- 

pected the non-Zionist representatives made their best to influence the 

committee to choose their preferred teachers. Since my position was kept 

for me in my townbt Levoca, where I had acted before I enlisted in the 

army, I was not actually unemployed, but I too, offered my candidateship 

for a teacher’s position. I consacrated all my efforts to establish a school 

for the purpose of being included in the teaching staff. As I mentioned, 

all the organization was under my control and all the teachers’ applications 

were submitted to me. 

In the time left for us till the election on the 288.39 I gathered in- 

formation about each candidate and in advance, we effected a list of ten 

likely candidates. All this was informal. The election day was conducted, 

according to the law by the chief inspector of education of Michalovce 

region. This inspector’s confidence in me was no strong that at the opening 

of the selection he insisted on my participation in the committee and 

proclaimed that my opinion on the candidate should be almost the 

crucial one. A second thing which was clear to him was that I should be 

chosen. It should not be forgotten that in those cays the Slovakian 

national law was already enacted because on the 14.3.39 the Czechoslova- 

kian Republic decomposed and a Slovakian state was established under 

the exclusive leadership of the nationalist Hlinka Party. 

This proclamation of the inspector was crucial and decisive. 

The Zionist of the committee of education fixed, apart from myself, 

seven more candidates previously agreed on. The elections took place 
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was already organised and established or on secular learning which was 

dictated by the rules of compulsory education. 

It was obvious that we were concerned about finding means for 

establishing a building and thal the time which was at hand was short. 

The Cisputes were bitter and exhausting and the conclusion was that in 

the building dedicated to biblical learning, ten crowded classes would 

be located, each class having 45-60 pupils. The dispute on the mere 

establishment of a Jewish school for secular subjects ended positively. 

Later there arose another question concerning the primacy of learning 

in those buildings: wculd the morning classes be dedicated to secular 

or to biblical learning ? Time rushed on and I was convinced, with regard 

to the political development in autonomous Slovakia, that it would be 

necessary to open the school on 1.9.1939. 

Being still a soldier in cadet’s uniform I made up my mind to devote 

all my efforts to organizing the establishment of the school. Since I had 

the experience, the congregational directorate with the above mentioned 

persons at its head, imposed the responsibility of organization on me. 

In the army I was excused from military engagements and I began to act. 

Due to my military position and my good ties with the commanders, I 

found the office doors of the authorities open before me. Though I did 

not occupy any post in the established school I was considered by the 

inspector of education of the region of Michalovce as the right person 

and he demanded that I take the whole organization upon myself. 

Still in uniform I prepared a survey in all the state schools on the 

existence of Jewish children there. I gathered all necessary certificates 

and I engaged myself in all the administrative details needed for the 

establishment of a school. 

Another problem was to obtain the minimal equipment necessary for an 

orderly course of an organized school which would meet the state’s demands. 

The contemporary rule said that the congregation had to care for the 

building, the equipment and the maintenance while the Department of 

Education should care for the inspection and tution fees. Both things had 

to be confirmed by a state inspector. 

With no other alternative we gathered furniture from an outdated 

state school, which we repaired and brought to an acceptable state. The 

building of biblical learning was also arranged to fit the regulations more 

or less. The governmental confirmation was received and a staff of ten 

teachers had to be composed. According to the law, an advertisement of 



52 

folklore of the congregation. The second personality was Dr. Alexander 

Goldstein, a lawyer by profession and in public life a wholearted Zionist. 

As a member of the leftict Zionist Workers Party — a strong one in 

Michalovce — he was elected as vice director of the Jewish directorate. 

His position in the congregational life was very important. He represented 

the manifold interests of the various sects of the Zionist Party and took 

care that the youth movement subsistec. He carried out this task witn 

much skill. He knew how to take advantage of the proper situations 

for the sake of the development of Zionistic activities in the congregation. 

With his personal charm he found a common language with even the 

wittiest oppressors. Michalovce Jewry who was mainly occupied with 

trade and various manufactures, needed him as a tribune before the 

authorities. He excelled in this domain too. His late wife who was a 

lawyer by profession was of great help to him. His house was open to 

every needy person. During that time, a true and sincere friendship grew 

between him and myself and together we calculated and carried out all 

the future plans. 

The third personality was Singer Matias who played an important 

role in the life of the Jewish congregation. By this name he was known 

by all the Jews in Michalovce. Singer was a retired teacher and was 

engaged as an accountant of high degree by big firms and proprietors. 

This Jew had absorbed European culture and was a great connoisseur in 

Jewish sciences. He always attained great respect from all those who 

came in touch with him. In the Zionist field, he was not very active. As 

a loyal Jew to hig nation and as a man of wice horizons he forsaw the 

future and felt that he should be of help 

With those three persons, the plan of establishing a Jewish school 

began to take on form. The four of us agreed that we should act quickly 

and to the point. 

The recognition in the necessity of establishing a Jewish school 

penetrated the ‘public’s consciousness and demands began to arrive from 

all sides. 

The objective was hard since an establishment of a school for 500 

Jewish children in the first stage, involved formal anc especially practical 

difficulties. The congregation itself did not possess big properties and 

did not own any building which answered the demands of educational 

regulations. Disputes began to arise in the congregational directorate and 

outside it, whether emphasis should be lain on biblical learning which 
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Hungary were ready to absorb thousands of Jewish families who were 

not 115000 among their citizens. Thus, in a few days, the eastern Slovakia 

Jews faced a catastrophical problem. Thousands of Jewish families sat 

in rainy October and November unroofed, on the borders, in noman’s 

land. The Slovakians refused to take them back and the Poles and Hun- 

garians did not let them enter their country. The previously tranquil life 

of the Jews collapsed; there began a rushing around to find a solution. 

Millions of pounds were quickly collected in order to bribe the autho- 

rities and in the first place the Czechoslovakian gendarmes who were all 

infused with Slovakian nationality. The borderline congregations were 

organized to drive back the expelled families. With the inhabitants of the 

area 01 Trabishov, near the Hungarian frontier, I took a free intiative. 

I searched for Jewish helpers among the different troops of the army 

and for weeks at nights, we were busy restoring the Jewish families into 

Slovakia. This campaign was bound up with danger of life, but we accom- 

plished it with full awareness of the Jewish lives we saved. I had also 

the possibility to influence certain Czechoslovakian military commanders 

who had that border under their control. This I did with success. 

In December 1938, I was sent back with my regiment to Michalovce. 

The military command there, on its various echelons, had undergone some 

essential changes. Slovakian nationalist officers who were usually subaltern 

demanded a promotion and a transfer of command to their hands. Cze- 

choslovakian officers, considering themselves still powerful did not give 

up and thus the struggle became more bitter from day to day. Most 

soldiers were of a Siovakian origin, even those from the area of Michalovce 

and their subversive actions succeeded. The Czechoslovakian officers’ posi- 

tion was not very comfortable. The Jewish soldiers felt themselves naturally 

in a worse state. 

My mind was not occupied with military matters any more, SO I 

thought it fit to renew my connection with the congregational! life and the 

movement. I felt that some day the Jewish youth, both the working and 

the learning, would find itself deficient of an educational frame. Already 

in the previous summer months I had made friends with three eminent 

personalities of the Jewish congregation. The first was the head of the 

congregation, A. Lang, a bank manager and an intelligent man, active in 

public life. Although he secretly sympathized with the Zionist movement 

and did not disturb the development of the various youth movements in 

the townlet, he kept outwardly, as part of this duty, the strong traditional 
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lovce was the second biggest concentration of Jews in eastern Slovakia. 

I found that in that townlet the Jews were especially effervescent. The 

town was mostly pious and traditional and the life of youth movements 

anc of the Zionist movement, on its diverse sects, were especially strong. 

One can say that Írom a Zionistic aspect that townlet made a considerable 

contribution. 

In my civil life before my military service I had been a teacher and 

a school master of Jewish schools in many townlet in Slovakia which 

existed and flcurished already in the days of Austria-Hungary. But in 

Michalovce there was no trace of such a school. Another typical thing 

which I observed in this townlet was, that inspite of the political events 

in Germany, in Austria and in Czechoslovakia itself, where the German 

Henlein Party was active, life in Michalovce pursued as usual and was not 

even alarmed by the appearance of Jewish refugees from Germany and 

Austria. 

This complacency towards what happened in the Jewish world gave 

me no rest and I looked for an occasion to express my deep worry before 

the leaders of the congregation and its institutions. 

In that time, national Slovakian circles which grew out of the Catholic 

Hlinka Party began already to act openly within the Czechoslovakian army, 

in the name of Slovakian autonomy. The disagreements among the Slova- 

kian and the Czechoslovakian officers aggravated and only the quiet 

declaration of mobilization on the 12.8.38 brought a short intercession 

Most of the military regiments were sent to the German frontier in the 

Sudets region and to the Hungarian borders as well. I, with my regiment, 

was transferred to Pelzan, near the borcers, where we sat till 22.9. This 

date is well known all over the world since then the annexation of the 

Sudets region was decided on in Munich. Military troops had to withdraw 

without a single shot. The political situation in Czechoslovakia deteriorated 

at a dizzy speed. My regiment was sent back to the Hungarian borders 

in the area of Michalovce, near Tarbishov. On the 6.10.1936 Slovakia 

attained its autonomy. That was a great historical achievement of the 

subversive activities of the Hlinka Party during the first twenty years of 

Czechoslovakia. 

On this very date the eastern Slovakia Jews began to feel on their flesh 

the grave results. Every Jew who could not prove his Slovakian citizenship 

from 1871 was taken out at night, without any warning, and was transferred 

to the Polish or Hungarian front. It was clear that neither Poland nor 
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of Íreedom. There is no one who esteems freedom higher than the gypsy 

and who would prefer death to the loss of it. 

With most of the European Jews 6086 or awaiting death in the camps, 

it was the gypsies’ turn to suffer. Hitler’s henchmen rounded them up 

from nearly every country in Europe. They were deported to Auschwitz 

and their fate became the gas chamber, the smoke, and the ashes. 

In Slovakia, too, the hounds of hate were trying to track them down. 

Yest, these migrants knew how to live in deep, dark forests and most 

gypsies in Slovakia escaped death by violence among the tall trees of the 

Carpathians. Unlike the Jews, they saw the day of Hitler’s defeat and 

death. 

Translated by Edith Ligeti 

THE LIFE OF THE JEWISH CONGREGATION IN MICHALOVCE 

DURING THE SECOND WORLD WAR 

On the Ist of May I arrived at Michalovce as a graduate of an officers- 

school within the scope of the Czechoslovakian army. Before that I had 

never been in that townlet and I had not known a person there. My 

barrack was outside town and in my free hours, especially on Saturdays 

and Sundays, I lookec for connections with Hashomer Hatzair movement 

and through it with the Jewish congregation. 

The first Jewish family that absorbed me, socially speaking, was 

family Gleich at the head of which was “mother” as she was known by 

the whole congregation. This extensive family concentrated for years the 

cultural, Jewish and Zionistic activities. "Mother" Gleich was the mother 

of the pioneers who underwent some years of training in the townlet and 

was also the trustee of Hashomer Hatzair youth movement. She succeeded 

in acting in the women’s organization of WIZO too. Generally, her position 

and her activities behind the curtains were of first importance. She was 

aided by her married children who went all through the education of the 

movement and were active during all these years in the life of the Zionist 

movement. Most of them live at present in Israel. Through family Gleich- 

Heksner I was introduced into large circles of the Jewish congregation. 

According to my approximation there were in Michalovce nearly 4,500 

Jews and including the surroundings, nearly 6,000. The region of Micha- 
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from house and home. The strangulating circle was steadily narrowing 

around us. And the loyalty of the gypsy woman grew heroic. 

A gendarm had been killed in the vicinity of Michalovce. Immediately, 

two hundred Jews were arrested in the city, among them my father. 

They were looked up in damp, dank cellar in the post office. It was a 

frosty early-March; the chill cut into one’s marrow. The prisoners were 

to sleep on the bare stone floor, and no one was admitted to see them. 

Yet, on the third day, Marya found access to the cellar and smuggled 

in a blanket, a small basket with focd, and a thermos bottle with hot tea. 

We wondered how she had managed to get by the guards. She did not tell 

us, but her face was beaming. Finally, on the tenth day, she broke the 

news with shining eyes. 

“Tomorrow the Pan (Master) will be home again.” 

And home he came, indeed, with a memento of the prison, a severe 

neuralgy which did not stop torturing him until the gas chamber. 

In 1945, with the war over, the survivors 01 the concentration camps 

were slowly returning. Morya would spend whole days hanging around 

the railway station. Weeks went by, but she never tired waiting for my 

parents. She asked every new arrival about them. 

At long last, I was back — alone. It was the first time since I had 

known her that Marya allowed herself to ask questions. 

“Where are they? When will they be back ?” 

“Never”. 

“And the young Master?” 

“He will not be back either. They killed him.” 

The gypsy woman gazed at me; she could not graps it. Her head 

dropped and tears were streaming down her weather-beaten cheeks. 

I can hardly believe that Marya had any idea of Good or religion. She 

was a heathen. Yet, had those who called themselves Christians in my 

city been “heathens” like Marya, the unspeakable horrors could never 

have been inflicted upon us. There had been many spies, informers, traitors 

in Slovakia and elsewhere, but never a gypsy among them. They unfailingly 

01066 us whenever they could. Themselves pariahs, they were sympathetic 

to our predicament. They had never been maltreated by the Jews. It was 

harc for them to witness our persecution, to see how we were first 

mortified day and night and finally driven to death and destruction; but 

what seemed to them most horrible in our persecution was our deprivation 
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He was a devil incarnate. He had no other job but watching the Jews 

his heart leapt with joy when he could swoop down on his victims. He 
immediately spotted Marya with the heavy box. He followed her, then 

stopped her. 

“What is it you are carrying ?” he inquired. 

Marya did not answer. 

“Where are you taking it? Who is sending it and to whom ?” 

Marya was keeping her silence. 

He grabbed the box, wrenched it from her shoulder and jarked it to 

the ground. The books spilled in every direction. 

Brutally, he struck Marya’s face with his fist. Blood was gushing from 

her mouth und nose. This was not enough punishment. He began to kick 

her with his ungainly boots. Still, Marya did not speak, she did not spenk, 

she did not give us away. 

From behind the curtain, in a seconc-storey window, we were watching 

breathlessly, in utmost desperation. Now the gazlan was dragging Marya 

towards the city hall, the jail. 

“Oh no” my father moaned. This was more than he could bear. With 

the incriminating yellow star, worn by all Jews, on his breast, he dashed 

downstairs after the gazlan; he caught up with him, barring his way; he 

began to plead for her. He confessed everything, took all the blame, all the 

consequences. 

The gazlan was more than pleased: he had detected a _ profitable 

“case”; there was somebody right in his hands whom he could blackniail. 

Against a couple of hundred crowns he released the gypsy woman and 

confiscated the books. The “reason”, of course, was immediately pocketed 

and not donated to the national cause. | 

As time passed and the fateful year of 1944 drew near it was not 

merely books or valuables; our very lives were at stake. 

Late at night or in the small hours of the day, Marya stole into our 

nouse, her steps muffled. She cid not wear her shoes on the errands; her 

feet were wrapped in rags. Softly she knocked at our door. 

“They are rounding up Jews for another transport. 21100 | Quickly !” 

More than once she saved our lives in this way. 

Came the day, however, when the microphone was blaring in front 

of the city hall, and the town drummer beat his drum in the side streets 

announcing : 

“Vsetci 2181" (All Jews’). We had to prepare for our mournful exodus 
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stoves and she carried the wood to the second storey where we were 

living. In summer, she swept the backyard, carried poultry, potatoes, or 

vegetables from the market. She was absolutely dependable; there was, 

therefore, always work for her. 

I remember the time she first came to, our house. She was very 

young, with a lithe, graceful figure, her walk delicate blithe like a chamois’s. 

I watched her as she ran up and down the stairs, her movements full of 

rhythm like a dancer’s. She had very regular features but only from a 

distance cid her face seem beautiful; a closer look would reveal the pock- 

marked skin. She would never talk, except when asked, but she was neither 

simple-minded nor did she lack a sensitive soul. She had too much soul, 

and her eyes shone with natural intelligence. 

In the forties, as the war progressed, we, too, caught in the web of 

the Jewish problem. Our regime in Slovakia, led by two Quislings, Tiso 

and Macha, had copied the Nurenberge Laws to the cot and even added 

some of their own. There was no use withdrawing into our inner circles; 

the outside world intruded through the keyholes, penetrated through the 

cracks in the window and suddenly it seemed to me that our lives had 

been built on seaweec, their foundations had become shaky and everything 

around threatened to sink with us. 

Our friends stopped calling; they averted their eyes when we met them 

in the street. The old mailman, “Uncle” Klincsak, who had delivered mail 

at our house for twenty-five years, did not greet any more, and his dir- 

loyalty hurt us, perhaps, more than anything else. 

Meanwhile the loyalty of the gypsy women was asserting itself steadily 

and increasingly..The law demanded that we dismiss our “Aryan” maid. 

Marya assumed more and more duties to fill her place. 

Able-bodied Jewish men had been rounded up for forced labor and 

deportation long before their elders were driven to the gas chambers. 

My brother who was now lawyer, escaped across the border to Hungary 

where at that time the measures against the Jews were still less rigorous 

than in Slovakia. We tried to save his law books and packed them in a 

box which Marya was supposed to smuggle cut of the house and take to a 

friendly Christian attorney for safekeeping. She managed to sneak out 

unobserved, carrying the heavy load on her back. No sooner had she 

crossed the street, however, when she was caught in the act by one of the 

terror boys of the Slovakian National Guard, a fellow we all knew. His 

real name was Durcso but the Jews called him “gazlan”’, meaning “robber.” 
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In a search carried out cn Yom Kipur, this factory owner was expelled 

to Auschwitz Írom whence he did not return. 

Ceshek Mordovitz came to Auschwitz again. His fellow-prisoners re- 

cognized him, changed the tatooed number into a rose and in the same 

night he was sent to a mine in Schlesia. 

A year ago he immigrated with his family to Israel and now he lives 

in Kiron. The two sat for ten days and nights and told us about their 

adventures. They were visited by Rado and Rava Vaksler who had escaped 

two months before them. 

Jachet Gregor (Hexner) 

THE GYPSY WCMAN 

By Elizabeth Szenes 

It was in my native michalovce, a small town is Slovakia, where I 
first knew gypsies. They camped outside the city, on the breezy riverbank, 
near the pine forests. Day after day, in the €arly hours, they would come 
in droves to the market, a colorful lot who filled the streets with their 
unmistakable din. 

My little brother anc I befriended a small gypsy boy whose name I 

still remember because it had struck us a something very funny at that 

time. He was called Ylona. He was bright, deft, and a good chum. Other 

gypsy children would show up in groups every winter and ring our bell. 

They were covered with rags and would do their begging with a obstinate, 

wailing chant until someone would open the door and press a small coin 

in each hand. 

The old, blind gypsy, Janko Korej, would come almost every day. 

Strange as it was, he always Knew whose door he was approaching; he 

also knew each resident by his name. Other gypsies were often turned 

away but there was always a penny or a piece of bread tossed into his 

tattered hat. 

I had come to like the gypsies. They were like birds who knew no 

bondage or ties; their sense of liberty appealed to me. But it was not before 

the time of our persecution that I recognized their true humaness. 

For over ten years Marya, the gypsy woman, came regularly to. our 

house. In winter, she chopped wood for kindling the fire in our logheated 
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and old, ricn and poor were exiled and burnt alive in Auschwitz, Maydanek, 

Bergen Belzen and in hundreds of unknown places by the cursed Nazi 

and their helpers, the Gardist. 

Let this book be a candle to their pure souls and a memorial monu- 

ment to their good name — Amen. 

Dr. Alexander Mitlman 

TEH TOWN 

The town was evacuated of the remnants of her Jewish inhabitants 

on the 15th May 1946. Only those who had hidden and some doctors and 

pharmacists survived. We set out westward, the greater part of us, in the 

direction of Bratislava and another part, no smaller, in the direction 

of Rabbi Friecer’s Home of Aged in Nove Mesto, on river Bug. With some 

other families, we remained in Liptovski St. Mikulash, my native town. 

One Friday night Mrs. Licho Gliick called on us and told us very 

secretly that Arno Rosin, who had worked with us was kept as a prisoner 

in the tax office. We wanted to meet him on the spot, but we did not know 

how. Egon Roth came to us Gn Saturday morning and by his strange 

behavior we understood that there was a good reason for it. Finally he 

told us and asked us to arrange him a quiet place for a very dangerous 

task: He wanted to sit down and write a protocol with two Auschwitz 

survivors who had escaped from there: Rosin Arna and Ceshek Mordovitz. 

Thus they sat, Egon and Kransianski from dawn to the latest hours at night 

recording the adventures of those runaway. They stayed with us for ten 

more days, till we supplied them with flats and documents and till we fed 

and clothed them. Mikulash was a town of tanners. Jewish factory owners 

were still dwelling there. Dov went to one of them and told him about 

Rosin’s deeds. | 

"How old are you my young man” asked the factory owner. 

“27 years old” was Rosin’s answer. 

“Then, as I had not known you all those years I would not know you 

in the future.” 

The two boys became pale and told him that if it were not for their 

consideration of him as a factory owner they would not let him get out 

of his office. 
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WITH AWE AND LOVE 

With awe and love, with a holy reverence, a torn heart and a heavy 

grief we record in the pages of this memorial volume, out of the millions 

of Israel’s holy souls, the memory of the sacred people of our town 

Michalovce. We recall her Rabbis, her scholars, her administrators and 

communal workers, her sons and daughters, our fathers and mothers and 

our relatives who were exiled as lambs that are led to be slaughtered, 

who were liguidated and did not come to a Jewish grave. 

Let God avenge their blood, and we, we will recall them with love 

and pray that we and our descendants may become champions of rights 

and that their pure souls may be bound in the bond of life with the 

souls of the virtuous and the pure-Amen. 

When in our numerous sins our world darkened in bloody states, 

when our brothers and sisters were murdered with our fathers and 

mothers, when our Rabbis were drawn and our congregations, destroyed, 

when we were condemned to life because secret are Gods ways and the 

revelations belong to us and our scns, — then we sat down and wept. 

This eternal monument, in the form of a memorial volume, was 

established for the future generation to know “What Amalek had done 

to thee.” | 

Israel wept and wept for the hundreds and thousands of congrega- 

tions, synagogues, religious, educational and charitable institutions and 

for the ruins that were spread in a cruel plot to erase Israel from 

beneath the sky. 

In this memorial volume we come to affirim 11828158 sayings, that 

all the true monuments are good deeds of virtuous people who passed 

away from this world. And those dear who expired their souls in sancti- 

fying the Holy Name and were all Zadikim and Hassidim, give evidence 

as a hundred witnesses that all their deeds were done for the love of God. 

We bear the duty to transmit this inheritance which is left in our 

memory from the last, lost generation, to the future ones. We must be 

directed by a duty to define, to strengthen and to keep in all possible 

ways what is left from the reminiscences, the sayings and the good deeds 

of our holy brothers who were drawn and liquidated in the horrible 

Holocaust, which came as a result of our numerous sins in the years 

1939-1945. 

During those days of awe, our congregation in Michalovce was des- 

troyed and her inhabitants, wise scholars, children and adults, young 
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life, full of enthusiasm. 

The branch of Michalovce was chosen to lodge the first convention 

of all Beitar branches in Slovakia, in 1933. The happiness we felt, in 

seeing for the first time, the blue white flag side by side with the Slo- 

vakian, on the Town Hall is unforgettable. On our initiative we opened, 

in 1939, a summer camp in Vinné which had a success. We established 

many training centers too. Our nest distributed Israeli products like oil, 

Sabbath candles, citrons etc. Our activities became emergent during 1935—36 

with the first signs of a Nazi movement being organised. 

When Menahem Begin, and later Mr. Glaser were appointed the 

heads of our movements we concentrated our efforts on organising an 

Alia B. Many emigrated in this way. Our vetran members were among 

the first settlers: Berkovitz Bela, Frichman, Itzkovitz, Miller, Halinger; 

Dr. Frischer, Blau and his wife. 

In addition to our activities in organising the youth we also grouped 

the adults who called themselves ‘Brit-Hatzohar”. Their leading perso- 

nalities were: Dr. Brugler and Alemer Brown. 

The attitude of the Czechoslovakian authorities towards our move- 

ment was so good as to permit us to establish camps for military 

training. It was a blessed time for the movement which was reinforced 

by a great number of Jews. We should not forget, however, the success 

of the Nazi party in Germany in that time. We had to face a struggle for 

existence which aggravated from day to day. The signs of the tragedy 

which threatened European Jewry became the more evident when we 

witnessed the arrival of Jewish refugees. 

During the horrible Holocaust our members took pains to conceal 

Jews and transfer them to partisan groups. These enterprises inspired 

the Jews with a bit of hope. 

The movement descended to the underground with the rise af Tiso’s 

fascist rule. This was the first sign of our movement’s decline. 

Now, that all the remnants of the congregation live in Israel, and 

after our intensive activities abroad, we have set before us a new aim which 

is a full integration in the social and economic life here and a loyal 

care as to the security and the entity of the nation in general. 

But no happiness exists which is not mixed with grief. Happy are 

those who realised their dream and live in this country. There are many 

who did not live to know the taste of life in Israel and life in general. 

Benjamin Helinger, Tel-Aviv 
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affirmation of the training centre and their ability to aguire 50 pounds, 
as the had to pretend tourists. Inspite these difficulties, many came here 

and the are till tc-day loyal citizns. 

Dov Gregor (Gleich) Givat Nesher 

THE HISTORY OF BEITAR IN MICHALOVCE 

Beforte the First World War, there were few Zionists in Eastern Slo- 

vakia. One of the pioneers of the pre-Zionistic period was undoubtedly 

Mr. Helinger Ignatz, a teacher of Tora and Jewish History, who brought 

up several generations in Michalovce in a Zionistic spirit. During 

the War Slovakian Jews came in touch with Zionists from 

Poland and Russia. They were also influenced by Zionist journals 

like , Zsidó Néplap" and found the time fit to organise the Zionistic life. 

In this connection I should bring to the reader’s attention the difference 

between the eastern and western congregations of Slovakia. The former 

reputed in thir strictly religious character and their conservative and tra- 

ditional way of living. This atmosphere was the background for the growth 

of some youth movementse among them Beitar — , Brit Trumpeldor”. 

This movement was founded by Mr. Denesh Gatesman and the writer 

of this article. With the first activities of the youth movements, the town 

shook off its religious character and began in an intense public activity. 

The essential differences among the movements lead to many disputes. 

As we did not possess yet any permanent building we hired a little room 

where we gathered for our weekly activities in groups of age. I recall 

now the club which was located in Mr. Elfent’s apartement in- Sholovski 

str. When our number grew we had to move. The new club was located 

in Mr. Shebastin’s house where we hired two rooms. Within the scope 

of our activities we took up the history of Zionism, the history of Beitar, 

Hebrew teaching (compulsory) discipline exrecises ,topography, geography, 

Signalisation and a bit of military training. 

When the new place became too narrow for the great number of the 

new members, we moved to the apartment of Dr. Kessler in the Turkish 

street, from whence we moved to the last station of our wanderings: Mr. 
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Many young boys went to training centres where they cultivated the 

dream of the. Ancestorss land. Few realized it. Most of them were anni- 

hilated, may the God revenge their blood. 

THE MEMORIES OF A MOVEMENT MEMBER 

I was released Írom the army in 1930, and having been a member 

of the Hashomer Kadima I sought to join a Zionist movement. One day 

I was informed by a friend of a lecture Mr. Greenberg of Hashomer Hatzair 

was going to hold in Michalovce. At the end of this lecture we decided 

to found a local nest of Hashomer. 

A short time later I was chosen a representative to the regional as- 

sembly in Krompachy to which our nest was invited. 

In the assembly I reported on the activities of my nest and accounted 

among other things for the scouts’ camp we held near Vienna. 

After Krompachy we began to appear in a “Youht Movement" style. 

Our uniform was marvellous: we wore flat berrettes with a blue-white 

ornament, and a blue-white tie on green blouse. 

Soon we were supplied with a new instructor, Nathan Rubinger, who 

was sent by the leadership of Kosice to organise the local nest. His arrival 

marked the beginning of a true and enthusiastic Shomeric and Zio- 

nistic life. 

Nathan centerend around him youth of all ages whom he _ organised 

in congregations. He was eager but also strict and imposed studies on 

those who had not read befcre, thus bringing the members to a high 

cultural level. I would nct exaggerate if I said that his activities reputed. 

Michalovce all over Slovakia. Nathan could not, unfortunately hold on 

to his task because the religious circles saw in him a great danger. Rabbi 

Moshele called to boycot the Zionist and Nathan. Consequently he had to 

quit. But others replaced him and assured the continuation of his 

enterprise. 

The first Zicnist were trained in Varin and Bratislava. We founded 

also a training centre in Medov. 

Our members were among the first pioneers who emigrated to Israel 

in 1932. It was not easy because their departure was conditioned by the 
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Influence which was secondary was felt in the Klaus as well as with 

some families, who prayed in other places. 

The religious Zionism sucked Írom the following springs: 

1) Presburg which was the centre of the religious Zionism. Our fellow: 

citizens who learnt there “peeped” into the religious Zionism and 

some were influenced. 

2} Galizia where the Rabbi made hearts to the religious Zionism. Galizia 

was geographically close to Michalovce and the relations between the 

Hungarian Jewry and the Galizian were tight. Hence the mutual 

influence. 

The Beginning of the Mizrahi 

Till the end of the First World War the influence of the Mizrahi in our 

town was weak. It was a period of peace and the town was shut to 

outer influences. 

The First World War brought together the Hungarian Jewry and Jews 

of different locations. The encounter did not only widen the horizons of 

our fellow-citizens but made their sufferings and hopes more tangible 

Back to this time dates also the Balfour Declaration (2. 11. 1917) which 

left a deep mark in the hearts of the Jews. The story of the Rabbi Shapira 

who had bought many copies of the paper informing of this event and 

distributed it on his own initiative among the Jews excited Michalovce 

for a long time. 

The national feeling of the Jews were stimulated also by the establish- 

ment of the Czechoslovakian State. 

Those factors together formed the “Hamizrahi” in the twenties. Its main 

purpose was to make hearts to the Zionist idea. Wise scholars distributed 

books was succeeded by long and hot discussions. 

Our activities in the thirties centered on the youth. An. association, by 

the name of Young Hamizrahi Pioneers, was founded and organised cultural 

and social activites, held balls and Jewish and Israeli programs, In this 

way the youth was acquainted with the Hebrew and Yddish literature. The 

young read also papers and discussed current problems. 

In 1931, a Bnei Akiva branch was established in Michalovce. It consisted 

of 200 members. This movement tried to merge biblical values and labour 

with education and social elements. The emphasis was laid on self reali- 

sation and emigration to Israel. 
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discuss and plan our activities. We engaged in selling ,,Shekels” before 

the Zionist Congress and in preparing public lectures of certain mes- 

sengers from Israel land. 

In 1926 we worked on another play in Yddish, “Babylon Rivers", 

which harvested another success. This pushed us towards an aC- 

complishemt of intensive public activity. We were ready to carry out 

whatever was imposed on us by the Zionist movement. We prepared 

also other plays for Hanuka and Purim. 

I have to remark that branch of the Czechoslovakian Social De- 

mocratic party lended us a hand in all the domains and intervened for 

us also before the authorities. 

In 1930 we were invited to the country-wide convention of the League 

for working Israel and of Zion Workers held in Praha. We were then 50 

members. Soon later we assembled and elected Dr. Alexander Goldstein 

president of the local branch. 

In 1932, a year before the 18th Zionist Congress, we held a seminar 

in Moravska Ostrava. 

Our activites reached their peak in 1934, during the election of the 

congregational committee. The local branch offered his candidacy and 

won 54%: of the votes. Thus were we able to make hearts to the Zionist 

idea. In this period our branch consisted of 125 members. 

After our emigration in 1934 we held a close correspondance with 

those who stayed behind but unfortunately we did not meet most and it is 

only their memory that we eternalise in this memorial volume. 

Moshe Duvdvani (Kirschnbdaum) Jerusalem 

THE RELIGIOUS ZIONIST MOVEMENT IN MICHALOVCE 

Our congregation was a meeting point of the Hungarian, Slovakian and 

other cultures. From the Jewish point of view it was influenced too by 

various spiritual streams of which two were the most important: 

1) The school of the “Hatam Sofer” and his descendants. The Rabbis 

the judges and the prominent personalities of the town were either 

members of this family or their disciples. 

2) The influence of the “courts” of the virtuous Rabbis of Galizia. This 
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Knew to advise and summerize. Her name is recalled with love by all the 
members and will be always remembered with deep feeling and admiration. 

The rise of Hitler brought about an awakening in the world Jewry in 
general and in the Slovakian Jewry too. But nothing real resulted out of 
it: The Jews sufficed in silent revolutions and protests. They did not 

doubt that the trouble could reach them. 

Different was the reaction of the ycuth. Part of it saw the Fascism 

as a world-wide problem and joined the Communist International. The 

Hashomer Kadima members made up their mind to follow the youth layer 

of Hashomer Hatzair and emigrate for settling down. The adults among 

the members established an “Hechalutz” branch and an “Ma’apilim Society” 

was Organised as a part of a kibutz in that name which joined Gan-Shmuel 

kibuzt. In the end of some months they went for training and many 

live with us here. 

In that period we drew to our circle Dr. Libia, of the blessed memory 

and Dr. Goldstein, may he live a long and happy life. We secceeded by 

mutual efforts to found the League for Working Israel which was presided 

by Dr. Goldstein. 

My story ends with my emigration to my present kibutz, Gan-Shmuel. 

Mori Farkash (Ben Ze’ev) 

ZION WORKERS 

Some 15—20 young fellows arrived at Michalovce from Poland in 1920. 

Most were already members of the Zion Workers Movement and others 

joined it later. 

The process of our integration was not smooth. Most of us were 

craftsmen like tinsmiths, electricians clerks and some simple workers. 

But the law forbade to occupy foreigners an so, only with the kind help 

of Matias Singer did we succeeded in finding our place in the town. 

Bread, having been attained we wanted Tora. The only place where 

we could meet and converse was in front of the big synagogue. Soon we 

opened a dramatic club. The money we gathered in the end of the first 

play which made a big success, was transferred to the Keren Kayemet 

LeIsrael. This was our first considerable Zionistic activity. 

After a short time we hired a room where we gathered in order to 
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a vital necessity to the Michalovcean youth and therefore, Fürst s suggestion 

as to the non-“politicalness” of the movement was turned down. All our 

hours were devoted to study Judaism, Hebrew and the theory of Socialism. 

We organised also trips. 

In the pre-historic period of the movement, we were visited by Chilek 

who sowed and cultivated some ideals. He defined for us the essence of 

the movement and cultivated the idea of self-realisation. To this visit we 

attributed the reawakening of our movement, areawakening which infuriated 

the religious circles. Another “front” was opened by the Jewish section of 

the local Communist Party, which was called the “read assimilation”. This 

circle considered us a rival which succeeded in infusing the youth with 

nationalistic theories, under the cover of “revolutionery socialism” 

which had nothing in common with the Marxist socialism and was de- 

signed to convert the youth from the world-wide socialism. One would 

think that the essential activitiy of the Communist party branch was con- 

version. Unfortunately it succeeded here and there. 

As to us, we widened the horizons in the adualt layer, founded the 

educational group in the Scout-layer, whom we acquainted with the col- 

lective movement in Israel and set out like the Israeli Tribes to wander 

in the “deserts”, with the young layer. 

Side by side with the educational work we considered as most essential, 

the individual assignment. Freud’s theory of Psychoanalysis served us a 

tool in our approach towards the men. In this way we learnt their problems 

and were able to lend them a hand. To many members, the nest became 

a warm home which replaced the real one. 

The aid to the Keren Kayemet LeIsrael, was one of our most important 

activities. The collection of money was seen from the ideological point of 

view. Thus, passing through the educational cultivation and the manifold 

public activities, we arrived at the essential aim of the movement: training 

for emigration. Our first members set out for Kibutz A (Shaar Hagolan) 

and Kibutz B (Kefar Masaryk). 

The Jewish public who treated us at first indifferently, changed its 

attitude and began to listen to our lectures. In speaking of the understanding 

and the apprecation of the public I have to remark the endless help 

and devotion of Mrs. Gleich who maintained eagerly the Zionista realistion. 

She was very popular and thanks to her help we saw many doors open 

before us. She shared all our ideological scruples and all our experiences. 

Every campaign was prepared at her house. She was a deep thinker and 
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THE HASHOMER HATZAIR NEST IN MICHALOVCE 

Some social and geographical changes came upon Europe in the begin- 

ning 01 the twentieth century and in the end 01 First World War. In Russia, 

it was the Bolshevist Revolution. The ideology of Marx was prevalent 

in that period and captured many, especially the youth which was fas- 

cinated by its promise of human salvation. The Austro— Hungarian 

monarchy dissolved and some other countries appeared on the map of 

Europe. These geographic changes gave birth to new, progressive forces. 

Side by side with the general national awakening, the Jewish nation won 

the Balfour Declaration (1917). 

The economic crisis of the post-war period and the high rate of un- 

employment brought many to think about emigration to the U.S. and Canada. 

But the famous crisis which overhelmed the U. S. in 1929 blocked the 

entrance for more new comers. 

The theory of Borochov teaches that the Jews are the first to be hurt 

in any economic crisis. It was verified by reality this time too. The Jewish 

youth stood before the dilemma where to go. Should they pursue the old 

old course and engage in traditional occupations? Should they join their 

fathers and build their future within the family concerns? Or should they, 

with the collective efforts of all the family try a free profession like 

that of a doctor? There was a great demand for free professions but on 

the other hand studies in the various Yeshivot promised too a honest and 

feasible standard of living. These calculations were based on the presumticn 

and the Jewish , confidence" that the crsis would pass and that no harm 

would befall the Jews. 

In the meanwhile the Michalovcean students brought home, on vacations, 

a new message for the various ‘“solution-seekers”, the message of the 

automancipacy of th Jewish nation, the Zionism. The Veinberger brothers, 

Moshe Schwartz and others founded the Shomer Kadima, creating thus 

a frame for an activity amid the youth. 

But the founders of local Hashomer Hatzair nest did not suffice in 

scouts’ games with a Zionist background. In Israel land the pioneering 

collective settlements developed to a considerable extent. Bilu-days re- 

vived, and in addition to the plough the pioneers undertook to pave roads, 

drain moors and build up new settlements. 

But it was necessary to let flourish the human aspirations with which 

everybody was infused. The youth had to dovetail it with its general Welt- 

anschauung. The merging of the Jewish question with the Social idea was 
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spectators and thus were we able to hand more than 10.000 crowns to 

the Keren 1487616606 1 

Many of our members emigrated to Israel and are of its most promi- 

nent founders. 

Hermann Spira, Tel Aviv 

HASHOMER HATZAIR 

In 1928 I moved with family to Michalovce. I inquired whether any 

Zionista movement existed there and was informed only of the existence 

of a “Girls Association”. Later, I was told by Fried that here was place 

to hope that a Zionist movement including girls, would be formed. In 

the end of some months he informed me that the Hashomer leadership 

imposed on me the instruction of the girls within the framework of the 

movement. I declined at first because of my poor background but Issac 

promised to provide me with the adequate material: books of Dubnov, 

Babel and articles which I read and prepared. 

The girls came. We organised conversation evenings, trips and literary 

processes. Everey Sunday we visited the training centre in Medov where 

we tried to be as useful a possible. The conditions, the dwelling and the 

quality of products vere very bad, as often it was with agricultural wor- 

kers in the state. The girls who were responsible for the housekeeping 

were unexperienced. Anu, who accompanied us sometimes to the place, 

was unable to disregard the situation and took the regiment under her 

control. In winter the situation was worse. The hard work out-of-doors 

and the penetrating cold harvested many sick. The boys could stand it 

and in their absence from work were replaced by others. But the lack 

of girls complicated the situation and so even the sick girls continued 

to work. 

Nathan’s arrival marked a new stage in our activities. The girls were 

not allowed to attend the nest. Martha Weinstein had to hide lest she 

would be found by her grandmother who promised to break her back 

if she found her there. 

Anus Gregor (Hexner) Givat Nesher 
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who could have scarcely sinned, threw bread crumbs at the fish which 

were having their Gwn feast and came in big groups. 

Thus it happened each year. 

Mendle, the blacksmith, splashed sparks from the heated iron seized 

by his pincers, while the beatings of his hammer added dim sounds to 

the street tumult. Yankle, the tinsmith mended roofs for winter, the 

shoemaker mended shoes for the street children who intended to learn 

the Bible by wise Rabbi Moshe. Sheie, the tailor, sewed with great dignity 

clothes for chilcren. A peasant led two oxen and a cart full of geese, tired 

of stuffing, to the market. Other Jews ran about to secure a matza for 

Sabbath. 

Thus it was but is not any more. However, the memory of the street 

I grew in, will live in my mind forever. 

Kfar Masaryk, 1967 Dov Lahav (Blau) 

THE FOUNDATION CF KADIMA HASHOMER IN MICHALOVCE 

The suggestion to found a Kadima Hashomer movement in Slovakia 

was brought up by Shapiro in one of the conventions of the Zionist mo- 

vement (1922). He received on the spot the appropriate material and, 

upon his return nome contacted with Herman Shebastin and Eda Wein- 

berger who were ready to take an active part in the works of organisation. 

The movement consistend, in the beginning, 01 16 members. A short 

time later, a club was opened in the flat of the tailor Vasershtrum, who 

was happy to be a witness of the Jewish Renaissance. 

Our way was strewn with many obstacles, placed by the orthodox and 

the assimilators. We soothed the former when we declared that our 

members should, by no means, violate the holiness of the Sabbath, and 

won their confidence. The assimilationist gave up too. Thus had we 

become a serious factor in the Jewish life in Michalovce. 

We organised theatrical performances and trips. We formed a group 

of girls and charged Mrs. Kelti with its direction. We also formed a 

football team which attained good results. 

We held a library which contained, among other books, some on 

Jewish subjects. Our dramatic club and our balls attracted hundreds of 
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But what happened to a Yeshiva boy? We agree willingly with Rabbi 

S. D. Ungars witty remark that such a boy could become anything but 

a pious Jew... 

Avigdor Stano (Steinhardt) 

THE BATH-HOUSE STREET 

“Jews, get up for Slihoth”, the beadle’s call convoked the tenants of 

the street. In darkness you could hear then, the hurrying steps of Has- 

sidim, Yeshiva boys and craftsmen who came from all over the townlet. 

Life resumed its course in the gtreet. 

All the rivers pour to the sea and all the town-JJews pour to the 

Bath-House street. There was scarcely a minian 01 houses in that street. 

In its edge stood the Bath-House. The Jewish congregational institutions, 

the slaughterhouse and a stand for kosher meat. Nearby was the Labortz, 

the cruel stream which marked the border and in which the water streamed 

quickly. All the town citizens flocded to this river to watch its wonders. 

Many events happened near the river. There I grew up and developed, 

there I fished on th Sabbath and there I glided on the ice when its water 

froze and looked like a mirror with clear water, full of fish underneath 

We watched the river when the snow melted and huge bulks of ice 

dashed down to the ice breaker which protected the bridge where we 

stood, watching the flood tice of water overflowing the banks and inun- 

dating the area. Whole houses with their owners were swept by the flood 

together with trees that had been uprooted and fishermens’ boats, left 

in time by their owners. When the storm had calmed down, young girls 

went out to wash their clothes gayfully. Moshe Itzik, the water dragger, 

went up and down the wooden steps fetching water to break the street 

tenants’ thirst. 

The street was busy by Gay as well as by night, in summer as well as 

in winter. When the “Days of Awe” came, the Jews, dressed in their best 

clothes and upright, went to throw their sins and redeem them with 

mouth full of prayer songs which still clung to their tongues in the 

synagogue. 

Mothers dropped tears which fell like drops into the sea. Little children 
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Yeshiva! Rabbi Yona Zvi Ponfader originated Írom a nice Jewish family 

in Oberland Yalanta. He was the only child cf a textile merchant. Being 

deficient of any Rabbinical ancestry, he could not get an appointment as 

a Rabbi in one of the big congregations inspite of his vast knowledge of 

Talmud and religious literature. Because of his tendency to pursue Tal- 

mudic studies he did not want to engage in trade, a field which was below 

the dignity of this Jewish scholar. Therefore, to be able to occupy himself 

with the Bible and sustain his family, he opened a Yeshiva (as the verse 

says : "Without the study of Law there is no Seemliness"). 

He was a Jew of an average stature and had an outstanding red beard 

which was as large as his shoulders. He used to remain within 

four cubits of his house which was always full of books, among them 

some very rare. There he taught from four o’clock in the morning till 

eight o’clock at night, in winter as well as in summer. He was not only 

a tutor, but also a scholar who found much joy in self tuition. He was 

very pious but not fanatic, and those were two aualities he demanded 

01 his pupils. His attitude towards Zionism was not warlike. In those 

days when the Kozaks fought the Zionists to the bitter end, he repre- 

sented a rather mild point of view. He did not encourage Zionism but 

was not fundamentally against it. 

In his Yeshiva one learned Talmud with all the interpretations, an 

uncommon thing in the big Yeshivot. He knew to create a tension in 

learning and it seemed that his pupils were pushed by an unseen force 

of limitless possibilities. In case there was an outsider in his Yeshiva, 

he used to explain guietly and calmly: "If you dont want to learn you 

dont need to, but dont sit here among us in vain. You waste your father’s 

money as well as your dear time. You could learn a profession in the 

meantime and assure yourself a future. 

After some years of studies, a boy was ready to resume his studies 

in the finest Yeshivoth. His main export was to Tarnova Yeshiva which 

was conducted by his close friend, Rabbi S. D. Ungar who was the chief 

Rabbi there. He needed not be ashamed of his “products”, because among 

the 220-250 Yeshiva boys in Tarneva his pupils formed the elite of the 

group. 

Let us mention for example some of the “best heads": Rabbi Shie 

Rubin, Meir Goldberger, Hershle Shwartz, Mordechai Farkash and so on. 

(The editorial board knows of Avigcor Steinhardt). They were all a good 

example of Rabbi Yona Zvi’s instructive ability. 
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one of those Chederim, one could move up to others, where more Humash 

and a little of Rashi or Bible were assigned. Now I can call to mind Rabbi 

Mordechai Steif son of Rabbi Feibel, Rabbi Kretzer or Rabbi Aharon 

Harussi who was the owner of a factory in the yard of Aichenboim, the 

first Zionist of Michalovce. Later, in Bar Mitzva due time, one came to the 

“experts” (the professionals): Rabbi Moshe Blau or Rabbi Jacob Itze 

Meller. They had one thing in common: a red beard. On the other hand 

they were essentially different. Rabbi Moshe Blau was neat, strictly 

dressed, a man of authority who introduced the “maternal discipline”, 

though without strain or nervousness. There one learned a good portion 

of Humash with Rashi, a proper page of Gemara with Rashi, a little 

bit of Tosefta and, for the Bar Mitzva, also the adress. His approach was 

serious, he carried out his mission accordingly and took care that his 

pupils would obtain good results. Every morning we collected a minian 

and thus he permitted us to pass near the Ark of Law. He payed special 

attention to the Jewish history, to the Bible and even to Hebrew ortho- 
graphy. 

Most of the townsmen used to graduate those two Chaderim. At the 

age of 14-15 they started to learn a profession, to be a fine craftsman or 

a witty merchant. Another part decicated itself to various faculties of 

universities like medicine, engineering or law, for which other preparation 

than the knowledge of Alef-Beit or Raba was needed. 

Those who preferred to continue their studies of the Gemara, to be 

exact. those whose fathers wanted it, could do it at one of the best 

Yeshivot of Central Europe or in the townlet itself, at the Yeshiva of 

Rabbi Yona Zvi Ponfader. | 

On the side street Sholovska, in a little hut in Rabbi 15580 8 

yard, there bubbled the spring of Talmud. A famous and celebrated former 

Yeshiva principal, a wise scholar, married a wealthy maid, or let’s better 

say, married a rich proprietor of Komonovitza, near Michalovce. The 

proprietor acquired two nice bridegrooms to his daughters, as a rich and 

pious proprietor could afford: The Yeshiva principal of “Uns-Dorf, Rabbi 

Yona Zvi Ponfader and Rabbi Zrilka Friedman, a learned and sharpwitted 

man. Later, when this father in law was summoned to the next world, 

his property passed away. The two idlers who had been spending weeks 

in learning the Gemara “in a six square flower bed” could not naturally 

hold a hundred acres land under their control. Thus, they deserted 

it and moved to the townlet. And what could an idler live on? On the 



OUR TEACHERS 

In recalling our old native town Michalovce we also bring up, with 

a holy terror, the memcry of those Jews who were part and parcel of 

the Jewish congregation like “The still hat", Mendel Galik, the con- 

eregational secretary known as “Galik Notarish.” He, as well as others 

who left a mark on the Jewish character, will be recalled in this book. 

I recall with a holy reverence also our Jewish teachers. 

I refer to the time when there was not yet in the town a Talmud 

Tora, namely an official Elementary School with uniform. The committee 

of the congregation took care to provide the Jewish inhabitants with an 

adequate Mikva, ritually fit for women, a first class circumciser, a good 

cantor with a sweet voice and “sweet” prayer, ritual slaughterers, butchers 

and other public commodcties. But as for a Jewish education... that was 

each father’s private interest. Let the fathers worry about this. This was 

none of our interest and concern. The fathers, in fact, cared for it. However 

difficult it was for most of them to pay the tution fee, there was not even 

one paternal home which did not see that "8015210", and in many 

cases even his daughter, would attend one of the best Chaderim. 

The first stage of the Jewish education and the first feeling of being 

a Jew was experienced in Itzkovitz’ or Hecht’s Heder. The former, Rabbi 

Aria Itzkovitz was a Jew of an average stature, level headed and tranquil 

and of much patience towards his pupils. Of his level was Rabbi Hecht, 

a tall energetic man with a rounded beard. He was gifted with the skill 

of handling the “sacred flock” which had been delivered to his hands. 

Those were the two experts from whom the greater part of us received 

the first elements of our Jewish career. There we began the Alef-beit. 

Usually when 8 “tachshit” reached the age of 4-41, he was seized by 

his father, who disregarded his son’s spiritual development or the neces- 

sary transitional stage of a kindergarcen, and dragged to one of the above 

mentioned Chaderim. The bad smell of trousers which filled the room still 

rises in my nose. 

The children wanted obviously to take revenge on their fathers for 

usurping them of their liberty so early but actually, punished their 

mothers who had to wash their... trousers daily. 

Of this sort of teachers was also Rabbi Feibel Steif, a lean tall Jew 

with blue eyes whose Cheder was in Ressler’s yard. He was the tutor of 

fine young Hassidim. In his Cheder one started with the Alef Beit and 

passed on to "Ivri", prayers up to several Humash verses. Having finished 
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Asher Steinmatz of the blessed memory, president of court of the holy 

congregation of Beregne and later Beregszász. 

4. Rabbi Zvi Grossman 61 the blessed memory, grandson of my grand- 

grandfather, the holy president cf court of the holy congregation of Nanash, 

a wise scholar and a virtous man, who was the pupil of the Rabbi Shimon 

Ernfeld of the blessed memory, already in Shanna, and later appointed 

the president of court of the holy congregation of Vamosfiirt . 

5. Rabbi Zvi Zusman cf the blessed memory known as Herschle Na- 

nasher. He was also the grandson of my holy grandfather and son-in-law 

of the Rabbi Israel Joseph Gutman of Stropkov. 

6. Rabbi Zvi Elimelecn, son cf the Rabbi Jacob Noah of the blessed 

memory. 

7. Rabbi Joseph Boksboim of the blessed memory who had a small 

Yeshiva. 

8. Rabbi Raphael Blum, mey he live a long and happy life Amen, who 

was called the Rabbi of Kashau, lives in the present in Brooklyn. 

9. A story in itself is Rabbi Shmuel Rubin, may the God revenge his 

blood. He was the son of the Rabbi Azrie] Rubin, brother of the Rabbi 

Gedaiia Rubin; son-in-law cf the Rabbi Moshe Greenberger, and a disciple 

of the Rabbi Zvi Hirsch Zik. He was a judge in his native town and a 

pupil of the Rabbi Shmuel David Ungar, president of court of the holy 

congregation of Tirna and Nitra. He was a virtuous and innocent man, 

isolated from the outer world since he used to shut himself within four 

walls of his house. He restored many people to the right way. Published 

a Sidur and some Kuntras in the domain of morality. He did not enjoy 

this world and left some similar disciples as the Rabbi Michal, may he 

live a long and happy life, Amen, who lives in Nathania where he estab- 

lished a big Biblical College. 
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01 Bomi Lang, one of the most honourable people of the town, a man 

of good qualities and virtues. His son, the Rabbi Chaim Lang succeeded 

him in this role and was succeeded in this turn by the Rabbi Gedalia 

Rubin, the son of the Rabbi Azriel Rubin of the blessed memory. In his 

Time the vocation of the beadle was divided. The Hebra Kadisha appointed 

a separate beadle, Rabbi Arie Schreier of the blessed memory. Both died 

in the Diaspora during the Holocaust, may the God revenge their blood. 

Other Rabbis from Michalovce 

1. Rabbi Eliezer Deutsch of the blessed memory, a pupil of the Rabbi 

Aharon Greenberger, a big genious and one of the most important Rabbis 

of Old Hungary, author of “The Crop of the Field” and other books. 

2. Rabbi Mendle Gershon of Ashkwait of the blessed memory, son of 

the Rabbi Jacob David of Ashkawait and son-in-law of Yehoshua Baruch 

Reinitz of the blessed memory who was president of court of the holy 

congregation of Secovce — Galszécs. 

3. Rabbi Mordechai Lanerwait of the blessed memory, president of 

court of the holy congregation of Kamatcha. 

4. Rabbi Zvi Grossman, president of court of the holy congregation 

of Vamosfiurt. 

5. Rabbi Asher Steinmatz, of the blessed memory, president of the 

congregation of Ronga and Beregszász. 

6. Rabbi Yeshayahu Ernfeld of the blessed memory, son of the Rabbi 

Shmuel Ernfeld and grandson of the Rabbi Shimon Ernfeld. Was an 

Orthodox Rabbi in Zenta congregation. | 

I have to mention also the Rabbi Jacob Klein of the blessed memory 

of Bánya-Hunyad, one of the personalities of the "Mamizrahi" movement 

in Sieben-Bürgen. He was a native of Michalovce and one of the most 

important proprietors of the town. He was a wise scholar and a publisher. 

Here, he was one of the leaders of "Mamizrahi". He live in Tel Aviv 

where he was interred. 

One cannot conclude this account without mentioning Michalovce’s 

“nice Jews” whose name I want hereby to commemorate and eternalize: 

1. Rabbi Yechiel Laufer of the blessed memory, grandson of the Rabbi 

Meir of Przemysl who lived in Michalovce till 1930. 

2. Rabbi of Volmochova, Rabbi Efraim Horovitz 01 the blessed memory, 

son-in-law of the Rabbi Nahum of Binstein. 

3. Rabbi Chaim Steinmatz (Rubin}, son-in-law of the Rabbi of Mishnitza, 

grandson of the holy Rabbi Yehezkel of Shinawa and father of the Rabbi 



Rabbi Leib Greenfeld of the blessed memory — son of the Rabbi 

Abraham Shlomo Greenfeld, who emigrated to Israel in 1910 and was 

interred in the Holy City, Jerusalem. Rabbi Leib was a wonderful poet, 

as well as his brother, the Rabbi Baruch Greenfeld, the ritual slaughterer 

of the holy congregation of St. Peter. He was a gifted prayer. During the 

Days of Awe sang Shacharit in the big synagoguge, was Ba’al Musaf in 

the Klaus and permanently Ba’al Koreh in the big synagogue. He died 

in the middle of this days and was interred in our town. 

Rabbi Zalman Leib Vieder of the blessed memory — came to our town 

in 1920, after a service as a ritual slaughterer in the holy congregation 

of St. Peter. He reputed as an expert slaughterer and had also a Yeshiva. 

Rabbi Abraham Shlomo Greenfeld of the blessed memory — son of 

the Rabbi David Leib Greenfeld and son-in-law of the Rabbi Moshe Green- 

berger. He replaced his father and was a chief president of court. He 

died.in the Diaspora during the Holocaust. 

Cantors and Prayers 

Rabbi Aharon Rosner of the blessed memory -- was an excellent prayer 

and the chief and first cantor of our town. He had the merid to precede the 

box in the Days of Awe for 50 years. He was formerly a cantor in the 

synagogue of the tailors of the holy congregation of Ungwar from whence 

he came to our town served as a ritual slaughterer. Later he was 

appointed a cantor. He was the pupil of the Rabbi Shmelke Salisher of 

the blessed memory. Rabbi Aharon told me that in his youth he lived 

near Salush. Once, in Elul, he went to Salush to his holy Rabbi. This 

Rabbi honoured him with Yom Kipur Katan prayer an told him later: 

Aharon, you pray excellently. This blessing accompanied him throughout 

his life. Before he quit he told me “now, I pray for the fiftieth time". He 

died in our town, where he was interred. 

Rabbi Zalman Leib Vieder of the blessed memory — was formerly 

a Cantor of Debrecen from whence he came to Michalovce. He was a wise 

scholar and a modern cantor and understood in singing. He died in the 

Holocaust, may the God revenge his blood. 

Rabbi David. Lisauer of the blessed memory — the cantor of the big 

synagogue. Was a wise scholar and a licensed teacher. He died in the 

Diaspora, during the Holocaust, may the God revenge his blood. 

The Beadles 

The first beadle was the Rabbi Abraham Lang, the grand-grandfather 
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of the Vinné District and called “Der Staranianer Dayan’. Staranian 

was a suburb of Michalovce, seperated from it by the Labortz. Under the 

Hungarian rule, Michalovce belonged to Zamplin district while Staranian 

to Ungwar district and with regard to the law, to Sobrantz district, of which 

the genius Menashe Simha Friedman of the blessed memory, the author 

of "The Sun at Its Hight", was the Rabbi. As Staranian was nearer to 

Michalovce than to Sobrantz district, it joined the congregation of Micha- 

160006, though it was more ancient. My father of the blessed memory had 

to live there on behalf of the government and though he was a member 

of the Rabbinath of Michalovce he never attributed to himself the title 

"a judge (dayan) of Michalovce" but adapted that of "the Rabbi from 

Vinne” or The Judge of Staranian. He was the son-in-low of the Rabbi 

of Sobrantz and the disciple of the teacher and master of Chust. He 

received his Rabbi’s liscence from the Rabbi Isaac Galik, president of 

court of the holy congregation of Toltschwa and from the virtuous genius 

Rabbi, president of court of the holy congregation of Siget. 

My father was, as a foresaid, the Rabbi of the Mishnayot Society and 

on behalf of the congregation he used to pray in the big synagogue though 

he had a Biblical College in his yard. He was a wonderful orator and a 

conoisseur of law. He was reputable as such and was invited even out 

of town to decide in many problems. Here J have to mention my 

brother, the Rabbi Naftali, may the God revenge his blood, one of the 

wise scholars of the town and my second brother, Aharon, who was a 

conoisseur of the Mishnah cnd the head of the Yeshiva of the virtuous 

genius Rabbi Joseph Elimclech Cahana of the blessed memory, president 

court of the holy congregation cf Ungwar. My father and brothers died 

in the Diaspora during the Holoucast, may the God revenge their blood. 

Rabbi Mendle Belz of the blessed memory — was son-in-law of the 

Rabbi Mcshe Greenberger, who left in his death little children. The con- 

gregation appointed him therefore a judge. 

Rabbi Simha Greenberger of the blessed memory — son of Rabbi 

Moshe, who replaced his father as a judge. He died in the Diaspora 

during the Holocaust, may the God revenge his blood. 

Ritual Slaughterers 

Rabbi Aharon Hausner of the blessed memory — served also as a 

cantor. 

Rabbi Meir Weiss of the blessed memory — I have no information 

abour him. 
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should be especially emphasized is his love of peace. As is known the 

Rabbi Simha Greenberger used to complain about our congregation, never- 

theless he lived in peace with the Rabbi Shimon and honoured him for 

this wisdom. The latter’s love of peace.helped him to keep the unity of 

the congregation and set him against new streams, keeping the saying 

of his grandfather the “Hatam Sofer” of the blessed memory that nothing 

additional to the Tora is permissible. 

I had the merit of serving him for many years and be in his house like 

a son and 1 did not hear any criticism against another Rabbi or teacher. 

He avoided their disputes, as the sidpute of Monkatch, Belz etc. He respected 

every teacher and master who came to town though he was not eager 

about teachers and masters. He respected especially the virtous Rabbi 

Issaschar Dov of the blessed memory from Belz whom he invited to his 

house for a dinner. He was fond of the virtuous Rabbi, the master and 

teacher of Siget, the Rabbi Chaim Zvi teitelboim, the autor of “Trees 

of Life’. His love for Israel was unique. In the First World War he de- 

dicated a part of his apartment for the refugees’ sake. He founded the 

Moria Society the aim of which wa; to strengthen the religion and help needy 

Rabbis. 

The Rabbi Simha Greenberger of the blessed memory — the son of 

the Rabbi Aharon Greenberger, the president of court of our town. After 

his father’s death he wanted to replace him in all domains but was not 

able to do it save as the president of court. He died in 1909—1910. He 

had a private Biblical College in the Silk Street. 

Rabbi Moshe Greenberger cf the blessed memory — the son of the 

Rabbi Simha, who replaced his father in the court. He died in 1931—32. 

He was a wonderful orator and also a director of a Yeshiva, already in 

father’s time. 

Rabbi Israel Brodi, the judge, of the blessed memory — the son of 

the Rabbi Zalman Brodi, a judge in the holy congregation of Ungwar and 

the son-in-law of Abraham Shlcmo Greenfeld, the head of the Hassidim 

and the Klaus people. The Rubbi Israel studied the Tora for many years 

and became a wise scholar as was recognised in the teaching license given 

by his holy Rabbi Chaim Zvi Manheim, the Rabbi of the holy congregation 

of Ungwuar. Already before he became a judge he used to reconcile in 

many problems in the town. He wrote a book entitled “Personalities of 

Israel”. He died in the Diaspora during the Holocaust. 

The Rabbi Eliezer Davidovitz of the blessed memory — the president 
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All Societies and Institutions were directed by the congregational pre- 

sident of court. 

RABBIS AND JUDGES 

The president of court, Rabbi Aharon Greenberger — There is not any 

information of the first Rabbis of the congregation. I begin with the 

virtous genius, the Rabbi Aharon Greenberger of the blessed memory 

one of the most dignified pupils of the Hatam Sofer. Previously, there was 

a Rabbi in the holy congregation of Toltshwai called by all “The Old 

Zadik”. He wrote the book “The Opinion of a Sofer” about divorce laws, 

printed in our town in Landsman’s printing house. 

Rabbi Shmuel Veinberger of the blessed memory, a judge. — to my 

regret I cannot write about him as I was not acquainted with him and 

I failed to attain any information about him. 

Rabby Azriel Rubin — of the blessed memory — I knew personally the 

Rabbi Rubin, the second judge in the time of the president of court, 

Rabbi Aharon Greenberger. He was a devout pupil of the Rabbi Shaul 

Nathanson of the blessed memory, the president of court of the holy 

congregation of Lwów from which he received his teaching license. He 

died in 1909 or 1910. He is the father of the Rabbi Gedalia and the Rabbi 

Shmuel Rubin and Yehcshua Rubin of the blessed memory, let the God 

revenge their blood. | 

The local Rabbi, Rabbi Shimon Ernfeld, president of court, of the 

blessed memory — he succeeded the Rabbi Aharon Greenberger as the 

local Rabbi. H was president of court of the holy congregation Aba Shanena, 

the grandson of our Rabbi "Hatam Sofer” of the blessed memory of 

the side of mothers who was the eldest daughter of the “Hatam Sofer”. As 

he told me he did not even remember his parents because they had died 

when he was 3 years old and he was brought up by his uncle the “Katav 

Sofer” of the blessed memory ond by his brother the Rabbi Shmuel 

Ernfeld of the blessed memory, president of court the holy congregation 

of Asterdorf. He was the son-in-law of the Rabbi Israel Miller Hannagid 

of the blessed memory. He was a big scholar and an excellent orator. 

At first I did not grasp his qualities, as is the saying of Hazal that no 

man can fully understand his Rabbi till the age of forty. A qualitiy that 
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had the merit to pump water from this well). This Yeshiva was located 

in Rabbi Alfent’s yard. 

The Rabbi Joseph Boksboim and the Rabbi Raphael Bloom, may he 

live a long life, had small Yeshivot too. 

CONGREGATION INSTITUTIONS 

Hebra Kadisha 

Its aim is known. The first cemetry was in Staranian, opposite the 

red forest. Later, mount Haradeh was given us by the count Satarai for this 

purpose. The managers of Hebra Kadisha were Dala Klein Hannagid, the 

Rabbi Michael Sommer of the blessed memory. 

The “Mlodze”’ Society 

Its aim was to lend a hand to those who could not afford to be 

members of the Hebra Kadisha, which was a great honour and cost much 

“piood”. This society was a kind of preparatory with regard to the Hebra 

Kadisha. The membership in this society cost almost nothing but the 

members had to do much voluntary work: to pay visits in hospitals, to 

attend to the sick and care for their needs, to take care of the deceased 

by dressing, wishing and preparing them in keeping with the orders of 

the Gabbais. The President of this society was the Rabbi Yedle Goldstein, 

may the God revenge his blood, who engaged in a true charity during his 

whole life, and served for many years as the Gabbai of the Synagogue and 

the Charity Society was the above mentioned Rabbi Zvi Chaim Berkovitz. 

The Society of Sponsorship and Bridesmen 

It had as an aim to maintain poor mothers, to see to all their needs, 

to circumcise the babies and to care for all the expenses in order to 

spare the same of being poor. Another aim was to care for brides 

and to help them with the expenses of the marriage. The Rabbi Zerah 

Klein Hanagid presided this society. 

Charity Society = 

Its aim was to help the poor and the passers—by who came to Micha- 

lovce, in order to save them wanderings in quest of alms. They were 

supported by the cash of this Society (by the Gabbai, Rabbi Yedle Gold- 

stein of the blessed memory). 
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Poaley Zedek Society 

As is indicated by the name it was a society of craftsmen who could 

not learn at leisure for whole weeks. They learnt every Saturday ofter- 

noon the Humash and moral sayings by the Rabbi Moshe Greenberger 

of the blessed memory and aíter his death by this son-in-low, The Rabbi 

Balz, may the God revenge his blood. 

Chadarim and Biblical Learning 

At first there was not any Talmud Tora in town only private Chadarim 

Every father sent his son to a “tutor” who pleased him. In my time the 

tutors were: 1) Rabbi Feibel Steif, ; Rabbi Mordechai from Staranian, 

3) Itzkovitz “Batchi” (so was he called), 4) Rabbi Moshe Hecht. Of the 

Gemara and the Tosafot teachers we have to mention first the Rabbi 

Jacob Meller, known by all as Itze, a loyal pupil of the local Rabbi, the 

Rabbi Shimon Ernfeld of the blessed memory. His Cheder was located in 

the Rabbi’s Biblical College. Biblical learning in the Cheder lasted, unlike 

to-day, from 8 o’clock in the morning till 2 p. .תג Little Children, aged 

8—12, sat on the Gemara from early in morning till 8 o’clock in the evening 

and the Rabbi, though he was a nervous man, was never angry with the 

noise. 

The Talmud Tora 

The first Talmud Tora was founded with the efforts of the local Rabbi 

and the Rabbi Isaac Israel Rosner Hanagid, cf the blessed memory, one of 

the most honourable scholars of our town and a disciple of the master 

and teacher of Chust 01 the blessed memory. The Talmud Tora was located 

in the corner of the Silk street and Satarai square and consisted of four 

classes. The tutors were, in the first grade — Itzkovich “Batchi”’, in the 

second grade -- the Rabbi Moshe Hecht, in the third grade — the Rabbi 

Moshe Blau and in the fourth grad — Rabbi Yoshua Fishgrund who was 

later the secretary of the Ungwar congregation and the orthodox office in 

Karpatorussia. 

The learning language of the Talmud Tora was the German. 

Small Yeshivot 

The first was founded by Yona Zvi Faufeder, an honourable and wise 

scholar of the best pupils of Hunsdorf Yeshiva of the genius, Rabbi 

Shmuel Rosenberg, author of “The Well of Smuel” (the writer these lines 
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listen to the Gemara and the "709810%. The lesson was eranted by the 

proprietors who refused to use the Tora for gains, and did it without 

accepting paymenis. 

For niany years was Rabbi Glick, and the Rabbi Arie May, may the 

god revenge their blood, two of the excellent teachers of the town. Apart 

from this they both used to learn together from 4 o’clock in the morning 

“The Law of Israel” and say psalms chapters till prayer time. 

The Gabbai cf the society which settled in the little Biblical College 

“Torat 11055007 was the Rabbi Zvi Galat and the Gabbai 01 “Torat Hessed” 

was the Rabbi Zvi Lorbar, a wise scholar and one of the rich Jews. 

Of the first ten attendants of the above mentioned Biblical Colleges 

I have to mention Rabbi Mordechai Kostenbaum, an honourable Nagid, 

one of the big scholars of Hanushovitz and Banahat and Rabbi Michael 

Sommer, may the God revenge his blood, another scholar of Banahat, the 

Rabbi Moshe Gotlib, the Rabbi Jacob Berkovitz, a merchant who took 

advantage of every free monrent to study the Tora. In addition, the Rabbi 

Israel Brodi, may the God revenge his blood, the master and teacher of 

Valmachova, may the God reveng his blood, the Rabbi Nanasher, the 

Rabbi Azriel Friedman, the Rabbi Joseph Boksboim and the Rabbi Shmuel 

Rubin, may the God revenge their blood. 

Mishnayot Society 

Its aim was a study of Mishnayot, by night and by day for the souls 

of the deceased, and the urrangement of Minian and study of Mishnayot 

in the house of mourn. 

The rabbi of that society was my master and teacher, a president 

of court Rabbi Eliezer Davidovitz, who was called by all the Staranian 

“A Judge". For more than twenty years he kept learning, summer 

as winter, in the cold and in the heat, in rain and in snow as from 

5 o’clock in the mcrning. I was told that when a trouble weighed upon 

Israel he was seen bent faithfully over his lesson. Learning, he was 

found by the cursed Gardists who almost killed him. We can undoubtedly 

say about him that he realised the verse “with your whole soul” as Hazal 

meant it “even though you are usurped of your soul’. His second in 

eagerness of learning, who went to learn in the house of mourn on behalf 

cf the society and said Kadish when there was no heir, was the Rabbi 

Moshe Goldfinger. may the God revenge his blood. The Rabbi Abraham 

Rosen, Rabbi Polak and Rabbi Zvi Green presided the society for many 

years. This society occupied the “Pulish” in the big synagogue. 
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The "Staranian Minian” grouped all Staranian people. Some of them 

went on Sabbath to pray in the big synagogue or the Klaus. I have to 

mention here the Rabbi Abraham Hershkovitz, of the blessed memory 

who for more than 40 years served as the Gabbai of the Biblical College 

and was called “Der Staranianer”. 

As was above mentioned, a Biblical College was built in 1925 in the 

yard of the big synagogue since the Biblical College was too narrow to 

contain all the worshippers especially after the First War, when the village 

Jews moved to town. Prayer was held in an Ashkenazi version. 

All prayer houses and synagogues were controlled and maintained by 

the congregation. 

Institutes for Biblical Learning 

The following Yeshivot and Institutes for Biblical studies existed in 

town: 

1) A big Yeshiva, presided by the local Rabbi, Rabbi Shimon Ernfeld 

of the blessed memory. It contained approximately 80—100 boys of 

whom the writer of these lines was one. It existed till after the 

First World War. 

2) The Yeshiva of Rabbi Simha Greenberger and this son Moshe of 

the blessed memory. 

3) The Yeshiva of my master and teacher Rabbi Eliezer Davidovitz, 

of the blessed memory. Existed till after the First World War. 

4) The Mishna Society called Torat Hessed which was founded by the 

above mentioned. 

5) Mishnayot Society. 

6) Poaley Zedek Society. 

73 Small Yeshivot Talmud Tora and private Chadarim. 

The aim of those Yeshivot is known. I want only to emphasize the love 

Tora and the loyality of our fellow-citizens, the proprietors. The Yeshivot 

were organised on the basis of a boarding house. The boys ate "Days" 

(Tag) every day with another proprietor and there was no one who did 

not bestow at least one boy, daily, with a meal. Even the poor made 

his best to dedicate one day a week for that purpose. 

Mishna Society — was founded by the local Rabbi, Rabbi Shimon Ern- 

feld of the blessed memory who presided it. This society undertook to 

teach publicly the Mishna and to bring up the Mishna graduates who 

graduated in Adar 7, the anniversary of Moshe Rabeynu. 

Every evening after prayer, the Jews, with no exception, stayed to 
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5) "The Biblical College (Midrash) of Rabbi Simha Greenberger, of the 

biessed memory. 

The big Biblical College was erected in 1925 and later a new one was 

built in the Railway street. 

Usually prayers were led in all the synagogues, in an Ashkenazi version, 

save in the Klaus Where the Sepharadi version was adopted. 

The Praying Congregation 

There were some proprietors in our town, simple and plainly Jews 

but all religious. No shop was open on the Sabbath and there were no 

public Sabbath breakers. They were Jewish merchants, manufacturers, 

who made their living by hard work. Simple Jews but dear. Every Jew 

without exception attended prayer times, morning as well as eve- 

ning. A prayer without a Minian was considered an offence. Summer 

winter, each went early to this synagogue for the Tora study, for 

praying of for public reading of psalms. Mishnayot were daily studied 

in the big synagogue as early as Írom 5 o’clock. The attendants were 

mostly shopkeepers, craftsmen, and of the Intelligentsia, doctors and 

advocates. 

The wise scholars of the town prayed in the little Biblica] College + 

Hessed”. They prayed, at first, in an Ashkenazi version. It was the centre 

of prayers since Minian gathered there from dawn till 0100 in the morning. 

When the big Biblical College was erected they changed to a Sepharadi 

version of prayer. 

As aforesaid, there was not any particular stream of Hassidim in our 

town but there were some who adopted the Sepharadi version of prayers, 

especially the well known Greenfeld family, sons of the Rabbi Shaul Litchi- 

ker. With the help of people who came from Poland the Klaus was built 

where prayers were led in a Sepharadi version. The worshippers did not 

constitute, however, any congregation. Among the founders of the Klaus 

was Hannagid Rabbi David Sonenshein, a dignified proprietor and one 

of the most important Hassidim of Shinava and Stropkov. He was aided 

by the Rabbi Haim Zvi Berkovitz, a brand snatched from the burning 

fire, who had the merit to emigrate to Israel and settle in Bnei Brak, 

where he was interred. 

Rabbi Simha Greenberger’s and Rabbi Moshe’s Biblical College attracted 

people who sided with supporting the Rabbinath. Prayer was held in Ash- 

kenazi version. It was presided by the Rabbi Shalom Glick, father of Mendle 

Glick, the secretary of the congregation and the treasurer of the town. 
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THE RELIGIOUS LIFE IN MICHALOVCE 

Genesis time 

As we all know the Hungarian government forbade the Jews, till 1867, 

to live in townlets, what made them concentrate mainly in villages. This 

was applicable to Michalovce too. The central congregation was in Posdi- 

showitz where a main synagogue stood till the Holocaust. When an edict, 

allowing the Jews to live everywhere, was published by the government, 

they began to move from village to town. Thus was the congregation 

of Michalovce, which centred in the Silk Road formed. It is in this street 

that the new synagogue was erected. 

Unlike the congregutions of the big towns in Hungary, Michalovce’s 

was not internally seperated. One can surely say that it could serve as 

an example of a perfect congregation, without Hassidim, status quo or 

neologists. In short: a nice and pretty congregation in which people 

enjoyed a peaceful and tranquil life. 

Synagogges and Biblical Colleges 

The movement to the towns was followed by an increase of population, 

Many new streets were paved amcng them the main street Die Naje Gas 

(the New Streeti. The tenants of this street had first a small Prayer House 

(minian) which was located where Dr. Galik’s house had stood. With the 

growth of the congregation, there was hardly place for all the prayers 

and the congregational committee decided to build a new and larger 

synagogue. 

The big synagoguge which was wider and much more beautiful stands 

now in the centre of the town opposite the Town Hall and to my regret is 

empty of worshippers, till God hath mercy and moveth it to the land, 

as is the saying of Hazal which fortells that all prayer houses and syna- 

gogues abroad are destined to bo moved to Israel. Amen, May it be 

Gods will soon in our days. 

Side by side with the erection of the big synagogue for mirth and 

praying, the Biblical College, “Tora Hessed” was established, to fulfil the 

sayings of Hazal that he that goes out and enters the Midrash and is 

busy with the Toral merits the Shechinah. 

There were 5 permanent synagogues: 

1) The big synagogue; | 

2) The small Biblical College (Midrash); 

3) The Klaus; 

4) The Minian in Staranian; 
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Slovakian Jews and about what preceded it appeared, except for an album 

publiehed by the Jewish Agency in Bratislava. Dr. Andor Sash, the well- 

known historian wrote, for “Yad Vashem” the history of liquidation, but 

his manuscript was not published or printed. I wrote a diary successively, 

but to my regret, no part of it remained and it was not published either. 

Inspite of my personal attitude I did my best to convey to you an 

objective picture as far as possible, because, if I wrote following the 

feeling of my heart, this would turn into a novel. 

Even to day, sometimes, as in a dream I follow a transport, among 

the ancient houses, the old streets. I call after the people asking them 

not to go to liquidation. I call for my people, the people I knew. In my 

soul I recall them, I see them in my mind’s eyes. Some wonderful figures, 

portraits with a forehead which radiates spirituality. How much beauty, 

how much self awareness. Some of them look ambitious and dreaming, 

treasure of mankind! Inspite of my cpen arms this treasure disappears, 

vanishes and sinks into nothingness (memorial speech 1954). 

These notes appeared in the paper on the 15.10.1954. Since then the 

historian, Dr. Rokirchen Libia, published in Hebrew, a booklet on the 

expulsion in Slovakia, in the edition of “Yad Vashem”. 

The papers of my diary which my late father had buried in the yard 

of our house, in the wooden depot, was given by “Yad Vashem” to the 

documentation archives in 1962. 

In 1966 it was published in Budapest in the form of a book by the 

title of , The Soul Refuses” in the Fiction Edition. 
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citizens’ heart would feel pity for a Jewish soul, But such a “mistake” 

did not occur. 

The whole mass of some hundred local Jews and local citizens was 

concentrated in the yard of the Gymnasium anc at the end of 3 days was 

put On wagons and sent away from the country. 

The hunger had already begun at home because we were forbidden 

to take food into the school and even the milk jugs which we tried to 

take for the children, were emptied. The milk poured in the streets, and 

in the school, our tears poured too. 

He that was not caught hic in cellars, attics and straw heaps. Only 

those who were considered vital for the state dared to appear in public. 

On the 9.5.42, the town looked as after an earthquake: deserted, robbed, 

lined with empty houses and without any visible soul. The first CGeporta- 

tions were directed to Poland, to Lublin region. Some post-cards were 

received by which it was not difficult to detect that he that did not fall 

of a bullet died from hunger and that the great part of the expelled did 

not live any more. 

At home the daily hunt continued. The Jews were expelled through 

Zilina, 1000 in every deportation. In order to complete the missing number, 

they used to change their tactics. Once they began their combings during 

the day and the second time, during the night. Hounds of brutal faces, 

figures of beasts dominated the town and the Christian inhabitants looked 

at this devil’s dance indifferently. In automn 42, a day after “Simhat Tora”, 

the last remnants were sent. The turn of those who passed the strainer 

on this date came in 1944, when the German dominated Slovakia. But 

then whole Slovakia including Michalovce was evacuated of its Jews. 

The Jews of Novaky, Nove Mesto awaited their expulsion to Auschwitz. 

Many escaped from the camps to Partisan groups and then fell into 

the German’s hands or froze in the mountains. In the end, as by a miracle, 

some hundred souls remained alive. 

In this way Michalovce Jewry disappeared and thus was it liquidated. 

The Slovakian also excelled in the deeds of liquidation even without 

the encouragement of th German. Already before the’ German conquest 

in 1942, the Slovakians expelled about 6.000 souls out of their own intiative 

and without any external pressure. I have to remark that nothing was 

published about those facts in literature. Among the Slovakian writers 

there was only one Jew — Vanush Giza, who immigrated, according to 

rumours, to China in 1946. After the war no book about the expulsion of 
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The townlet was always ready to pay tribute and homage to the persons 

who carried the idea of Jewish salvation and culture, to Hameiri, Patai, 

Kacer Illish, Ujvaz Peter, Brod and Dr. Tomashov who happened to visit 

Michalovce. 

Later, the various organizations who support the settlement of our 

land become stronger and even the opposers and dissenters who had 

reservations towards the Zionistic ideology, are ready to support them 

materially. 

Masaryk’s republic bestowed everyone with freedom and liberty. We 

cannot deny that we lived happily, aware of our might. But later, later, 

when we were struck, it was a hammer blow on a proud marble block 

which was broken to small splinters. The expulsion fell on Michalovce, 

as on other towns in Slovakia as a big surprise, in March 1942. All the 

girls were taken first. 

The process of prosecutions and pressure began already in 1940, 

when work camps were built. The intelligentia was exiled and con- 

centrated in Ilava, and stage by stage, all the Jews were cischarged of 

all fields of activities and creation. The external signs, the yellow band, 

the expulsions of Jews from flats in the elegant streets, named after 

Hlinka and Hitler, into mass shelters in the town suburbs, followed. 

Jews were brought to town from the villages in order to facilitate their 

liquidation in due time. 

When the Slovakian expelled and discharged the Czechoslovakian 

off Slovakia, the rule passed to the Gardist’s control and all that had 

been granted us by the Czechoslovakian democracy was usurped again, 

step by step. It was a process of interweaving a thin thread which 

turned quickly into a rope around our neck. When a rumour spread that 

all the young men were going to be expellec, many fled to Hungary but 

no-one guessed that the trouble would begin with the expulsion of girls. 

It was a step against which there was not any tactics. The catastrophe 

was so shocking that it paralyzed and decomposed all the families. Because 

of this devilish plot, the whole congregation stumbled. 

On the 5.5.42, the first big expulsion, the deportation of whole families 

began. On Sunday, the first foreigners, "the devils’ appeared, dressed in 

their black shirts. Their boots glittered, their faces were strict and their 

pitiless hands were covered by white, bright gloves. It was horrible how 

those white gloves increased their roughness. The government did not 

rely on the local hangers and sent us the foreigners, lest one of the local 
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Michalovce was one of the Slovakian townlets where the Jewisn 

congregation lived as a one whole entity. Out of its 15.000 inhabitants 4.000 

were Jews. We can say that the leadership of the townlet consisted of 

Jews. This fact was also externally affirmed. The Jewish synagogue was 

located in the centre of the town, in the main street opposite the Town- 

Hall. The main street dwellers were mostly Jews. They owned shop after 

shop which were shut on Saturdays, for a little while and reopened. In 

this way the holiness of Sabbath was more conspiciuous. 

The overwhelming majority were Jews, loyal, aware and pious. The 

assimilatons’ representation was small and could be hardly traced. You 

could count them on your ten fingers. 

With the establishment cf the Czechoslovakian State in 1918, a sur- 

prising awakening occured among the Jews. The assimilation was not 

supported by any condition because actually there was no one to be 

assimilatec with. The students of Budapest University who had been 

expelled, moved to Praha University and were glad to be able to remain 

“at home". The Czechoslovakian who were colonial officers, teachers 

and soldiers in Slovakia, were not ready to assimilate so quickly. The 

Slovakian, on the other hand, who were intermixed, complained in those 

days about the low standard of living. They could not, then, attract the 

Jews toward assimilation. The Hungarian lost their prestige and their 

number diminished. The books they left in the country, constituted a 

link and a ray of warmth, but could not harm the Jews. 

The spiritual leadership consisted mostly of Jews. The majority of 

doctors, lawyers were Jews, the municipal secretary was a Jew and the 

municipal council consisted naturally of Jews too. In the general elec- 

tions, the greater part of Jews revealed its nationality and only few 

refrained. 

The Jewish representatives in the Parliament knew they could rely 

on the Jews in Michalovce. The Zionistic iceology won hearts among 

the youth as soon as the rule changed. The first pioneering training 

in Slovakia was established in a neighboring village (Medov). Each time 

more people made up their mind to emigrate to Israel and many carried 

it out. 

Among the founders of Kfar Masaryk there are sons and daugters 

of Michalovce. In other kibbutzim Michalovce pioneers occupy a central 

role. 

The Zionism was supported by two centres, in Praha and Budapest. 
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years, was destroyed and annihilated to a handful of survivors. This book, 

written in remembrance of the community and her sons, dedicates many 

further chapters to this tragic-heroic period. 

We, the survivors of the community of Michalovce and its surroundings, 

in Israel and abroad, who have been privileged to stay alive, without 

knowing how and why, we wish to fulfil a holy task and to commemorate 

in this book our community, so that the generations to come would know 

that a lively Jewery had existed in the Diaspora and had kept the ember 

glowing. Thanks to this Jewery we are here today, and it is thanks to 

her that we have witnessed the miracle of the rebirth of the people of 

Israel in their own State. The future generations will uncerstand how to 

continue this tradition till the final salvation of the people of Israel and 

later of the whole universe. 

Dr. David Ehrenfeld 

A MONUMENT TO MICHALOVCE JEWRY / SENESH ERZI 

I would like to commemorate a Slovakian townlet where I grew up 

and spent my youth. I referred to this townlet, named Michalovce, many 

times in novels and in stories, aS a background for many experiences 

which were for me an inexhaustible literary mine. She always appeared 

to me in new colours, in a bright light, with her streets and her inhabi- 

tants who have always been living in my mind. 

But the memories which I carry with me from this townlet, do not 

weave experiences any more. The landscape which previously inspired me 

with so much, is desolate within me and the town is ruined. I happen 

to recall her in my imagination and I cry. I move from house to house, 

from street to street; I lock for my friends, for the well known, dear 

faces; I look for my father, my mother and all those who were exter- 

minated, killed, slaughtered and burnt. 

Michalovce and its environment remained. The citizens of Israel, 

those pioneers who came here 25 years ago to build a land out of great 

enthusiasm and .deep awareness, hold each year a commemoration cere- 

mony for the victims, in Tel-Aviv. In the first commemoration, I tried 

to draw a picture of the frame and atmosphere by which Michalovce 

Jewry lived before the Fascism, the expulsion and the liquidation. 
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One of the most prominent of those institutions had been the Women’s 

Association, headed by Dr. Samuel Gliick’s wife, who had maintained a 

public kitchen and supported the poor. Then, there had been the Social 

Association — a training school for orphans President: Mrs. Mor Briim, 

Vicepresicent: my late mother, Serene Ehrenfeld and the Girls’ Associa- 

tion which had been set up to spread Jewish culture amoung young 

women. We should also mention here the Jewish Bank which had faith- 
fully come towards tradesmen and craftsmen in need. The Bank had 
been founded by the Joint and was directed by Rammi Samuel Ehrenfeld 
— my father. | 

An inseparable part of the Jewish 1116 in Michalovce had been the 

activities for Israel. Before the First World War, there had existed the 

“Moriyah” Organization, composed of the young “Baaley-Batim”. This or- 

ganization had been influenced by the “Mizrahi” Movement — the Reli- 

gious Zionist Movement — and people like Haim Eichenbaum, Michael 

Gommer, Samuel Ehrenfeld and many others were among its followers. 

Immediately after the war, with the Balfour Declaration for the 

Foundation of a Jewish National Home in Israel, various Zionist associa- 

tions and societies were organized, from ‘“Hashomer 11312817" to “Ha- 

mizrahi” and “Beitar’, as well as the Women’s Association — WIZO. 

Quite noteworthy had been the “Ahad-Ha’am” Association — a Zionist 

but non-political organization which had primarily operated in order to 

revive the Jewish National consciousness and to spread its culture. “Agu- 

dath-Israel” had also been an active organization in Michalovce. The 

Zionist Youth organization had trained their members towards life in 

Israel and convinced many of them to emigrate to this country. 

This limited framework does not allot sufficient space to describe 

in detail the multiple activities of the various societies, organizations and 

institutions included in this survey, nor the persons who had directed 

or taken an active part in these concerns. It is neither the task of a 

general survey of this kind. Others appearing in this book will treat them 

at length. 

These fruitful activities came to a sudden halt with the rise of the 

Fascist rule in Slovakia in 1939 and instead of a prolific, religious, 

social, cultural and national life, there began a struggle for life itself. 

In this tragic strive, not always passive but at times very active too, we 

have been 66108106 by evil forces without help nor rescue. The wonderful 

community of Michalovce, which had flourished and progressed for many 
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Yitzhak Meller, the late Rabbi Moshe Blau, the late Rabbi Gedaliyahu 

Adler, the late Rabbi Steiff, and the late Rabbi Kratzer. 

In addition to the teaching of the Torah, a number of small “Yeshi- 

voth” existed in town, the most outstanding of them all belonging to 

Rabbi Fonweder, Rabbi Moshe Mittleman’s is also noteworthy. Rabbi Ezriel 

Friedman, a tradesman and a Gistinguished scholar, who had functioned 

as honorary Dayyan, even he gathered around him several pupils. We 

might conclude that throughout all house years, Michalovce had been a 

town of the Torah to which pupils from far-off places had flocked and 

the sound of the Torah had rung through the town till her annihilation. 

Several other communal institutions — such as the “Chevra Kadisha”, 

the Mikveh Tahara” and various charity concerns should also be included 

in our survey, since they had constituted an integral part in the life of 

the community. The organization of the “Chevra Kadisha” had been 

examplary. Many “Baaley-Batim”, as well as young men volunteered to 

the holy service of bringing the dead to rest in the well-kept cemetery on 

the slopes of the Hradok hill. 

The new “Mikveh” was built after the First World War. As a matter 

of fact, it was a part of a big and modern public bath which served even 

the non-Jewish population. 

Out of the various charity institutions, the following should be men- 

tioned: The Charity Society, The Benefecation Society, The Society for 

paying visits to the bed-ridden, bridal fund and so forth. 

As to the administrative body, it was composed of elected members 

and presided by the Head of the community. The elections were demo- 

cratic anc the poll heavy. Naturally, the personality of the Head of the 

community had a decisive effect on the life of the congregation, as well 

as on its development. From time to time, the community would wisely 

choose active persons who had largely contributed to her promotion. We 

wish to pay tribute here to David Hershcovits, Lazar Fuolcs, Dr. Mark 

Weder, Dr. Max Brugler, Adolf Lang. 

We connect each of these names with a certain achievement in the 

development of the community. Let us pay homage to the memory of the 

permanent Secretary of the community, the late Rabbi Mendel Gliick, 

who had also functioned as the treasurer of the town of Michalovce. 

In addition to the communal institutions, there existed in Michalovce 

other institutions which had been founded by the “Baaley-Batim” or their 

spouses to operate in various fields in the benefit of the local Jewery. 



It is guite gratifying, as I have already remarked hereabove, that though 

the Chassidim had centralized around the “Klaus”, they did not keep aloof 

from the general course of life of the community, as had been the case in 

many other congregations. The spiritual leader of the “Klaus” adherents 

— the late Dayyan Rabbi Moshe Greenberger and the Chief Rabbi of the 

community — the late Rabbi Shimon Ehrenfeld, who had maintained ex- 

cellent relations between them, should be credited for this harmony and 

fraternity. 

It should be expressed at this point, that the part of Michalovce located 

on the other side of the river, Stragnany had its own Dayyan — the late 

Rabbi Eliezer Davidovitz who had functioned as the so-called Rabbi of 

that neighbourhood. He had maintained his own “Beit-Midrash”, but natu- 

rally, he had also been gubjected to the authority of the Chief Rabbinate. 

Education of the young had been always graded among the main ob- 

jectives of all Jewish communities. But, whereas the West-Slovakian com- 

munities had enceavoured to combine holy with secular studies, by found- 

ing communal schools recognized by the Government, the East-Slovakian 

congregations had preferred to separate between the two elements, by 

leaving the secular studies in the charge of the State Schools and restricting 

themselves exclusively to religious education. Such had been the case in 

Michalovce as well. At first, even the learning of the Torah had not been 

concentrated. Each “Melamed” had used to organize an individual "Cheder" 

and the parents would send their children to the “Melamed” they had 

liked best. The “Chederim” were located in all possible corners of the 

town, several on the Synagogue premises, as for example in the “Poolish”, 

in the “Beit-Hamicrash’”, in the staircase and so forth. After the First World 

War a great effort was made to bring all the “Chederim” under one roof 

and turn them into an institution of first-rate Torah learning. The en- 

deavours had borne fruits and a magnificent building, containing a great 

number of class, was erected on the site boarding the plot of the Great 

“Beit Hamidrash”. A special committee had elaborated the curriculum and 

supervised it by means of weekly examinations. Certain improvements were 

introcuced into the course of studies, as for example the learning of the 

Bible with a translation into the German which enabled the pupils to 

acquire this language. Also writing lessons and mathematic were given. 

For this purpose, teachers from even distant places were invited. Let us 

remember here several of the veteran teachers: the late Rabbi Yaacov 



It was headed by the Chief Rabbi, the late Rabbi Shimon Ehrenfeld, while 

the two religious judges, Rábbi Israel Brodi and Rabbi Moshe Greenberger 

acted at his side in the capacity of “Dayyanim”. Rabbi Shimon Ehrenfeld, 

a keen and reputable scholar, had directed till the First World War a big 
Yechiva which had attracted pupils from near and remote places. But with 
the outbreak of the war, the pupils had dispersed and the Yeshiva was 
not re-opened at the end of the war owing to the Rabbi’s weak state of 
health. Rabbi Moshe Greenberger gathered around him a considerable 
number of pupils in his stead and founded a Yeshiva which he directed 
to the end of his life. 

The Rabbinate was, in the first place, an institution which functioned 

in the following domains: supervising “Kasheruth”, deciding in matter of 

prohibitions and permits, arranging marriages and divorces and so forth. 

It also operated as a court, in monetary matters, especially after the First 

World War when tradesmen from near and remote places approached this 
court, since the verdicts were issued in a form of an arbitrary verdict to 
be implemented even by the State Courts. 

The late Rabbi Shimon Ehrenfeld, Chief Rabbi of Michalovce and the 

whole district as well, surpassed the above mentioned rabbinical functions 

by being the spiritual leacer of the community. In his sermons, excellent 

in form and content, he had guided the course of life of his community 

and to those who had approached him with their individual problems, the 

extremely intelligent and understanding Rabbi and given advice and sug- 

gested personal guidance. 

The population-increase after the First World War led to the erection 

of a big “Beit-Midrash” near the Synagogue, since the existing “Beit-Midrash” 

had been too small to hold all the people wishing to combine praying with 

the learning of the Torah. 

While daily studies of “Mishnayoth”, by the “Mishnayoth society” took 

place in the Synagogue, the learning of “Gemarah” by the “Talmud society” 

was maintained in the two “Beit-Midrashim”. A great many of the “Baaley- 

Batim” of Michalovce, including busy tradesmen, had reserved a fixed time 

for learning the Torah. There were among them distinguished scholars 

acting as interpreters of the lesson. 

A world to itself had been the “Klaus” — the center of the Chassidim 

of Michalovce. It was situated in the “Silk Street”, which was populated 

by those Jews who did not see eye to eye with the “Ashkenazi” tendencies 

to which the better part of the community had adhered. The “Klaus” 

had been a lively centre of religious life and the learning of the Torah. 



lowed this line, succeeded in keeping the harmony within his community 

as well as a, close cooperation between its various parties. 

The Great Synagogue which had been erected shortly before his term, 

remained the centre of the religious circles. Although pure “Ashkenazi” 

customs were the rule, those kept in Orthodox synagogues were also 

Strictly respected. One could even find in this Synagogue “Baaley-Batim” 

who were by no means less devout than the Chassidim of the Beit-Hamidrash 

and the Klaus. 

The architecture of the Great Synagogue should also be remembered. 

It stood in the heart of the city, its broad front facing the street. The fact 

that the town of Michalovce had permitted the erection of the Synagogue 

in such a central place points to the influence of the Jews in the life of the 

town. The Synagogue was beautifully adorned inside; vast, with numerous 

columns which held the arcs of the women’s gallery and over it — a 

gigantic dome. The walls were wonderfully painted and the stained glass 

and majestic chandeliers distributed full light day and night. 

Let us remember here the former cantor, the late Rabbi Aharon Rosner, 

who reached ripe old age and who in his pleasant, though somewhat 

weeping voice, had known how to exalt the hearts of his listeners. And 

also the late cantor Rabbi Zalman Leib Wieder who was a first-class cantor 

and also directed a very good choir. Many of my childhood memories are 

linked to this beautiful Synagogue where the praying, especially during the 

High Holidays, had always left upon me a deep impression. 

The picture would not be complete without mentioning the Synagogue 

beadles: the late Rabbi Lang, whom I remember from my childhood, the 

late Rabbi Schreier, and the late Rabbi Gedalya Rubin. 

Michalovce became, after the end of the First World War, the center 

of the part of the Zemblin region belonging to Czechoslovakia. Consequently, 

the town developed with remarkable speed and the Jews also benefited 

from this progress. The Jewish population increased, mostly by the move- 

ment from village into town and partly by Polish war refugees who had 

stayed and settled down there. The commerce had always been concentrated 

in Jewish hands and the families who had grown rich, altered the general 

view of the town by building two-floor houses along the main street. The 

influence of the Jews in the Municipality had grown in proportion to their 

increase in population, 1.6. 5000 out of 15.000. This beneficial development 

also affected the Jewish community and its institutions. 

The main institution of the community was, of course, the Rabbinate. 



after the death of the late Rabbi Aharon Greenberger, my grandfather, 

Rabbi Shimon Ehrenfeld of blessed memory, was called to hold the posi- 

tion of Chief Rabbi. He was, as is well known, the direct grandchild of 

the Gaon Rabbi Moshe Shreiber, “Chatam Sofer", Rabbi of Pressburg. 

Since I do not feel competent to 00807106 my late grandfather’s per- 

sonality, I prefer to leave this task to others. Nevertheless, it is interesting 

to note that the community of Michalovce chose, after the death of the 

late Aharon Greenberger, who undoubtedly had adhered to Chassidic circles, 

a Rabbi from West Hungaria, whose family had been known for its 

“Ashkenazi” way of living and thinking and for its opposition to the Chas- 

sidic trend. It should be understood that in the meantime, the Jewish com- 

munity of Michalovce was developing. My childhood memories reflect this 

progress. The élite of the congregation consisted of families strictly observ- 

ing tradition, and yet, they were already open to the ever growing influence 

of Western civilization on the Hungarian Jewery — a process which had 

started with the emancipation. I would like to mention here the names of 

several families, for instance: Simon Landesman, Fam. Brugler, Ignaz Gross, 

Jonas Shreiber Mor Loffker, Mor Gluck, Family Rosenberg, Wieder, Mor 

Brim, Family Herskovits from Shajnany Family Lovy, Bernard Schwarz, 

Chaim Klein, Leopold Berger, Mor Gottleb, Spriegel, Lieblich, and many 

others who, in the beginning of the century, had been the backbone of 

the community. But their sons had usually chosen academical profession 

and their attachment to the tradition weakened. This development led me 

to the conclusion that the modernisation process had already started when 

these very same parents had still been young. Therefore, when the late 

Rabbi Aharon Greenberger died and the congregation faced the problem 

of choosing a Chief Rabbi — it might be presumed that the opinions were 

divided and possibly the danger of severance between the “Ashkenazi” 

and the Chassidim threatened the community. 

The nomination of a Rabbi of a famous Rabbinical family, whose piety 

and greatness in the knowledge of the Torah were not to be coubted, and 

who, on the other hand, was familiar with the Western civilization, extre- 

mely intelligent and possessing a wonderful common sense, the nomination 

of such a person was the best means to ensure the unity of the community 

and the continuation of her tradition. 

I presume that I am entitled to state that my grandfather, the late 

Rabbi Shimon Ehrenfeld, who throughout the 37 years of his office fol. 



THE COMMUNITY OF MICHALOVCE - ITS HISTORY, INSTITUTIONS 

AND PERSONALITIES 

The community of Michalovce deserves that her history be researched 

and written down scientifically. But where could one find the raw material 

required for such a research and where are the suitable men willing and 

capable of undertaking such an enterprise? We have no other alternative 

therefore, than to content ourselves with the personal recollections of the 

survivors of the Michalovce community and with those brought down from 

father to son. With these records in hand, we shall try and draw a picture 

— though incomplete and inexact — describing the history of the community 

during the last. fifty years of her existance, till her destruction. 

The community of Michalovce (Nagymihaly in the Hungarian epoch) 

undoubtedly ranked, during the Hungarian epoch, among the largest and 

most important communities in Eastern Czechoslovakia (formerly North- 

Eastern Hungaria), after the community of Kosice (Kassa) and Preshov 

(Eperjes). The Jewish population had been 3000 already in the Hungarian 

epoch. This figure increased to about 5000 during the Czechoslovaki period 

(the total population being 15.000). 

The most prominent event which had established the fame of Micha- 

lovce in the Jewish history was the Convention of the Orthodox Rabbis in 

1865. The Rabbis issued a sentence on the subject of several prohibitions 

concerning ritual habits, to counterbalance Reformist Synagogues which 

had started then to spread in Hungaria. The said sentence prohibited, for 

instance, to erect the rostrum in any other place than in the middle of 

the Synagogue, to divide the women’s gallery by means of transparent stuff, 

to sing in choir or to mount the wedding canopy within the Synagogue. 

Whe cantor was not allowed to wear a special official Gress, etc. The 

signatures of 71 Rabbis were collected to give more emphasis to the above 

sentence. It would be noteworthy that the Rabbi of Pressburg, the so-called 

“Catav-Sofer” was not among the signers. The fact that the Orthodox Rabbis 

had chosen to convene in Michalovce shows that she had been, already 

then, an important centre of the Orthodox Jewery. 

We have no information pointing out the Rabbi of Michalovce during 

that period — it had been — maybe — Rabbi Yehuda Landesman, but not 

many years later, the position of Chief Rabbi was occupied by the late 

Rabbi Aharon Greenberger, the grancfather of the late Rabbi Moshe Green- 

berger, known to us all as one of the religious judges (Dayyanim) who 

held this post in our generation. Towards the end of the last century and 



In every word, in every story you will feel the desire to give a sincere 

expression to events and people and contribute, as much as possible, to 

this monumental enterprise. We were out of our fixed way, in introducing 

a bigger number of our celebrate poet, Senesh Erzis recorcings which were 

translated Írom Hungarian. Those literary gems are living. 

The list of our sacred was prepared and collected by some members 

01 the committee during several years. They recorded in their memory 

streets and yards, houses and families, published and sent the list to all the 

former inhabitants, asking them for supplements. After bringing it up to 

date, they submitted the list to the ecitorial board, which published it as 

it was. 

We had many scruples in the question of the language of the book. In 

Michalovce, many were spoken. The senior generation and mature youth 

spoke Yiddish, German and Hungarian. The younger generation of the 

year 1920 added to the list the Slovakian language which was their studied 

language. The over seas immigration added English and the emigration 

of the survivors to Israel has not yet given to the new comers a possession 

01 the Hebrew language. In the light of these facts, the editorial board 

decided that this book should appear in the state 01 Israel and be written 

in Hebrew. It was clear that a memorial volume for the Nazi’s victims, 

published by the survivors, should not be written in German. 

To the above mentioned issue we will add recuced sections in Hun- 

garian and English. Let those who don’t read Hebrew accept our pardon. 

Finally we want to thank our friends who encouraged and assisted us 

in this enterprise. Thanks to Mr. Golan, Mr. Greenberg, Mr. Dula of United 

States, to Mr. Steno (Steinhardt) of Canada, to Mr. Herman Schwartz of 

Belgium and Mrs. H. Duval. We thank also the writer Daniel Ben-Nachum 

who styled the Hebrew section, Mrs. Batia Rosen-Rochman the editor of 

the English section, Dr. Goldstein, and Jicchak Chum, the editor of the 

Hungarian section and Mr. Shmuel Yakobovitz who was responsible for 

the photographs, Dan Frank, member of Kibbutz Gan Shemuel ,for his 

graphic work and cover planning. 

Lastly, thanks to the committee of Michalovce descendants which 

entrusted to us the edition of the book and revealed a limitless confidence 

in us. \ 
Many thanks to all of you, in the name 

of the editorial board, 

Mordechai Ben Zeev (Mori Farkash) 

Kibutz Gan Shmuel 



WITH THE BOOK 

With a trembling and a thrill we present you, our dear fellow citizens 

this memorial volume. We did our best in carrying out our mission and in 

bringing to a full expression the history of the Holocaust and the horrors 

which befell our dear ones and annihilated our congregation. 

Would this humble book be able to arise and consecrate their memory ? 

You, as well as myself have mixed feelings. We know only this: We did 

our best and brought this enterprise to a conclusion. 

We did not succeed wholly in recording the history of Michalovce 

congregation from its foundation. In order to draw from the fountain 

spring of the archives all the effective material concerninig the history 

of our congregation, we had to await another thaw: till we were granted 

a free access to the archives of Budapest, Bratislava, Kosice and Michalovce. 

Even then could we, for the sake of such an extensive activity, afford 

both the men and the means ? We were powerless and short of possibilities. 

We chose then to perpetuate our contemporary congregation only. 

Finally, did succeed in finding a man from our town, Mr. Israel Yakov 

Davidovitz, who was able adequately eulogize the great scholars, the 

studious and wise inhabitants of the Kloize, the little and big synagogues, in 

the evenings, at nights and at dawn, all those who made nights as days 

by the light of a burning candle or bar, within four walls of their houses. 

This honorable public left undoubtfully its mark on a large layer of the 

congregation and created an atmosphere of biblical learning among many 

of the young people in the townlet. To our regret, there was not any 

redeemer to this subject, which was not emphasized enough in our book. 

But, few among the survivors possessed the spiritual power to put 

ín writing their memories of what had happened to them duriny that 

horrid time. Therefore, here as well, the canvas sheet is not too large. We 

sufficed in a little and maybe for the better and the rest will be told in the 

history of Israel. 

The responsibility lies on our shoulders and on our generation which 

is the living link between our ancestors and our sons, and the future genera- 

tions. We were short of time and the delay was for our worst. Therefore 

we did not anticipate much. We did not row towards a literary work or a 

complete achievement for which no redeemer was likely to be found. 

We chose then not the completion but the content. This book was not 

written by writers, but it was investigated with much good will and per- 

sonal efforts of each of us, according to his possibility and ability. 
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